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ay!ردعادو مدق یدوجو كن یلاعت  » 

 a RY ee 3 هدناد ۰ ردلک د lis bb الصا

 كئیشرهو ردبنغ نداوسام بویل gl یریظن
 تب ?AS هدتفص وب هک رد راکرد یحاتحااکا

 ۰ روالوا قالطا

ols atتافص قلاقح و ییدحا  

 ۰ al ast ةلهج و رو GP یسهسدقم
keیسیلزا  Jelیم هداراو تردق و  

 تردق هنس هفاک UKE و ردقو یشرب

 یر ندناصقن و °52 ۰ رداافو یسهیابر



ude oe 
  eesتالا  ealردیلزا ۰

ats)ی واح كن هد تعب رش  

taeباما كنب رلهیعیبط مولع ین  
 هدییسقر و نابم هنراتا دقتعم یکیدشا

hte Gasمولع هر وک هش رلک اردا و  

 dre Say یلاخ ندنتلالد كنهروک ذم
 نالو عوقوراد هب هیم السا Gili شیتفت

 بیذکت نامه Hab روتف هنراشاس منع
 هد هسا رلب دتساا كم و رارق هراکناو

 فراعم هر زوا یعب دش وا ضع هدالاب

 قئاقح یتح و یني رار وصف هد هبقیقح
Gackزونه ینیراقدنلو زجام ند هطاحا  

 مزح ءان هنرالوا شمامراقیچ ندنرلرطاخ
 شد رد ییم وزل تاعر دنس ots طاتحاو



{ ۱ 
 البس وا Ged رادم قلا ف كردا
 + skh عوجر ندنرلداهتجاو منع نالوا
 giles هن رکف قالوا لماع هلببجوم كناو
 هب هرک اذمو هراشتسا ینقبرط لئالد صحت
 ۰ ناب دشیک

 كن (ane wl Ob یقاط ر ندنرلڪا

 یدعت ! ا قد لک ga وا ترابع ند هن

Gad 0d 58ردنا  Gyبود لر و م  

ales Soدتعح |  oa 

 تبیوصت یزوسو |i S طقف ۰ رلیدتسا
 هروک ذم دصقم كثحم هلیازرطو . بویکا
 هنلاصعسا aun هنری و ینکج هبا مدراب

Aolو ها رادم  oe eredلرهلس  

ragعالطا هتقیقح  Sac?یالع  ak 

 ندهن یرالبلد كرانا و هکعثروک abl تاذرب



orp 
 ترا  abel cas hhدبا یفقوت ۰

 رب هکنوچ  MSیتفیقح هک دمای یسانیم
Mea? 

 ر ! py SLندا ردابت هنمرانهذ
 وش دوخاب ۰ ردلکد یدارم كرانا ییعم

 هدبا كلاردامزب كلام زمکیدلنا داعیتسا -
GEL 4 هرضاح نونف dae yy par 

ahi رارف و قت راو ۰ رلیدد ردنکم 
 هللاتاذر ندنمارک ی الع هب دم تماهن رزوا

  sel > dyads Jندانابرج و یتیرلدصقم
 هرظانم و رایدلبا ضیعاک | ییرل هرک اذم

 رایدنلو هدنبلط ۰

  BGS aeیاله هتسیار تاد ی

Ais زا تی اغ هعملع هدنګا كنيم السا 

 هرلنا۰ یدبا هسیکرب فعضا كب هجعالطاو



 ie رس ال وا هسا تسانم هک یدید

 هو tal حاضباو حرش یزکداقتعاو
 sie ونت بابساو یتیدوجو Lik كتاساک
 ر هبالشاب هزوس هدنب هدعب ۰ كيليا ناب
 lie gi gl co كن هد تعیرش

 ge زکنام ولعم هلزس هلا هداقتعا
 زکتآ دقتعم دوخاب۰ عهدنا قیفوت هسرولوا
 دیهلا ماکحا yal راهظا یتفعضو داسف

 عفرایو م هلق ort یرلزس هنلوبف كن
 تج ربرقت هلهجو قج هوا رادم ههعزانم
 دلارفص مدسرولاق زجاع ندتقیقح نایب و

Grd!مهلیکج ندهرظانملفح » 

 هد الطا وع ANS فلّوم (دجرل )

shiaرحم تباع و  pA) ols, 

 نوشو ندن رل هنا رب رحم و هناصید رثا
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ay Pg ae e a 

eile راس و ها مال wal 
 یی ناب = ۳ ديم

 al تالاک و «لیلدوهناشنرب .a راکلکوپ

 «ردلیلج ناهرب رب
 هقبقلایف تلفو روصق هلاک و لضف
 هلک ر هو یزال فص و db ج

 ملع رب هدنفوف كنبحاص مع ره اعفاو
 dal وا نیبم OLS قوطنم Gi و انادو
 hel ندنابا لئاضف تاوذ یک فلؤم بانج

SU:۰ زامهل وا راکنا یدوج و هدایند هد  

gel |رانا  yack ‘daeهلارمتن  



۱ 
 هسزال وا جد و تمدح ,Py Game نیبمند

 اروي تم لذب هتنایص یییدناقع CL ابستنم

 هکر دتیقف ومر Nye نایلوا سیب هسکرهقم

 هقشب Geral yl لیدع By هچابقعو اید
 7 . زردنا نظ ردقوب تیلضفرب

 لئاضفلا وا gabe hl راهظا الثم
 ]+ | الت ات بی یدنفا یدنه asl 2ح ر

 ف راو هلا راشم ترصح ]=[

Giteروبفیلأت هرزوا ناسل جاقرب  

 Oy هرزوا ییرع ناسل ًارخؤم و شم
 هکردشف وا هجرت و لقن هه رت یس رحم
 - اص هدنسوشراح رافاحص قرهلوا دلح یا

 ais Aes لها cle sh ردنم + ردەدقلت

 نیخار و تامدقم SIN وا روبح هفارعاو
 تیکت یرلناو SL یی هیمالسا ila هلا



lish,ابوروا هقتشب ندن رل 233  
agرل  aراو  

i > pam 525 aad 

Qaتعیرش نساح و شن  dFیه  

 ولتل ودنال واهدقم روس تب اذع Go وصخ نا
 رانا Ac ویو As ji gain ا 3 تدوج

cu abeوا هدنادیم  OYهجا وخ ولتلیضف  

 + 4 ) ?er اسم هللا کش ( كم | رک *هلحا

 هددنهرایدكملاراشم - ردن رابعندناکسا و

 هددمنلع سلاح كلوي OW وا لیکشت و دقع

perdi talsساتم وءرظانم نالو  

 هلرل 43% FANS وړم یس de هدول
 ندنفرط راناو ۰ ردتیفیکر شف وا نالعا

 هدسراب و هردنول هرز وا هددعتم هتسلا

al Sh gt SALT Wy plat pti و ab 



SR: rae aR 

 بد
 یراق دل وا شا درفت ost be تلیضف

dle aleقا رثردا فارعاو قیدصت  : 

 ۱ -ابم BEd ضد رع هل و هلا نوب دام

 . قجهلوا مفادیهمشعو رهو یواح یناثح
 Er اتحا نالوا راکرد هباصتت داعس باتکر

 هل کا هد یتهج و dl عفد ام امت یزج

jackin۰ ردشل وا رهظم فل  : 

  تیوسلعكم السا ندومازلا ینیرایدنک
 مالعاو حاضیا هوح ولاب Gham و

 as Jade تاغیلأت یراقدلوا شم روپ
 نامزیلیخ ۰ ردیمولعملراندا رظن ناعما

 دی دسدلس هان ول داسف لرلر وسم هدناتس دنه

 كردنا لاقتاههمرکم 6 1254 بولوا
 ۰ ردهدقم روب تماقا هداروان لا



 هو
aiid 58 تدوج و تبح  as Jatراهظا  

 یدنفاتحدم دجاولتف وطع رار هلا تريح

 ندنرایناد ردق tbe ممه ا
 ۰ مهدکغا DIF ر sal یالول

 مان ( هضادم ) كت واتر صج هیلارا و
 شع راکداب ae Aad dle هل Ae رت

 GLA هلا pa یی راتهدخ یراقدل و

 Lael ya (gail cal) یک زكي
“dleرظن لوا ندسکره هد ی هدیج  

 رهوحر هل و بورچ ندنرلدعلاط
 هجرتو GH رادربخ cll نداهبار
 هجولشاب هنراشتنا هلتانعو قبوشت هن رشت

 colt ct یالوطندنرالوا راد
 هابتشا هدنرلاوا رابتحت هدهلبا راتح بی

4 
۳ 



 | تلج باکو ب oslo ےک ماطر
 | حا ند هیعبط مولع و ند هیفسلف دعاوق

 sr ۰شمرلرویعانیسح col وا
haleهد نم  peoهدقلروس  aps) 

 8 ردا ثح ندنابفسلف هد tlic حرش

ch plasهیمالکبثک یرلکدلیا فیلأت  . 
 er pty ۰ ففاومحرش ۰ رده وب به

  لقن یولههبش وارد Ch كنىركنم هددص
 -دزءامز ۰ ردشلروب باوج یاطعابولدبا
 AN تاهش ندا دلوت ند هیعبط مولع هسیا

 ; عالطا هک ردشلیا راشناوشلو عویش ردق

gall۴ 7 قالوف ۰: ردفمانلاف ترقب  
 < ینعوفو ترضم كم iE توناقیط

 | راكتا یرایش نالا یتمکح تایهبدو زا
 دع ترصنهمالسا ند كعا قلت هلا صحم

£ 



E DERS ee 

> 
 كج هل روکهدنرخآ كماطتسم باتکوش ۰ زالوا
 یریهاشم برعیال*نوت نازاب یراضیرق

Pre Sere ee 
Ay هلبا ردقت lll قوق قتاحردنم 

 تاس هدیربخ  pas ‘dleترضح

esd, تناکمو Atk! دع ندیهاشداب 

 خلوا سیردت  Lageردراشخا وزرا ۰

+e HU (قفولا هللا و ) مالک یهتنا 
 رانآ  dleبیوسصت ییآرو كپلاراشم

 هکرایدد ردا :  pyleلت ندیعبط

 ر رقن یزعش ذمهصالخ ندبا  ۰ dotكلاو و

 هیضرا ماسیجاو هدنلصا  a gletyمون كن
 هدنلک تو  Colle Hlaیسهفلتحم

 هدندزن هلا لدو 4 = طقف ۰ ردرا و

 هکردنرابع ندنوش نالوا بایرارق  deموم



alا  

ar fw} 
Cis(هدام) یر ۰ ردهلبس ییا یدوح و  

 + ردتک رح یکه د هدام gl نعي (توق ( هد یر و

 تولوا هبلزا هد یمیکیا ct 4s هلا هدامو

baleرا یر  

 " نالوا لغاشو لام یلام يالخ (هدام)
 تیافهسیاو ]1[ ۰ زییدهد یلویهاکو هکر درث

 ندهلابس هدام  نوزوم ریغو قسیفر
slo lsروصتقرهل  BA NX colt 

 ۰ ردهرزوا تطاسپ ردق
 رعفص و ele فا كنود هد ( توق )

 یازجا نالوا راغتم هطاکشاو ۰ فلام

 بابرا ندبا تابا یرلدرف ژزج [1]
 كنام> یامدق هل بظفل ( یلویه ) كقبقدت
 یرلکج هبعا دصق ییانعم یرلکدلیا دارم

  cokeردلکد حاضا ۰ :
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 ۰ ردنرابع ندنس هیعیبط مارک =.

 یاو رددنک قحاهدیبس كتکرحوو

 4 gle مارحا ۰ ردقو یدانتسا هج راخ

 اب و تاناویحو تاداج ولا بک اوک ولو

ceeوا: ترا  a | CA BE. OY 

 ندهداموش هلسهطسا و isl تک رحیسهفاک

 J ge ندنتلع CU glee و ۰ patel نوکت
Gods! Gasندنآ باحالاب  Sole 

 كنازحا تکرح هلو Dosa .ردشلوا

 . زاغلو یکاردا ودصق هدنوکت یبشرب چیه

 هرز وا هصوصخح CLAS Book یازحا

dingsرب ( دس "هدام Af )هکر دشل وا لصاح 

 سومان تولوا Cole ندهرفص ماسجا

 OSS ( هرک) رب ندنراعاقجا هلا تسذاح

allشمالشاب هنارود هدنروحم یدنک  

1 



 oy ردیا bell sles هراس سیماو و و

 ۰ ردشاودوج و هیسعف تقیقح
 rus, Taha ینارود ’Chic هدف

Sailنوکت قر هلوا هرکیرره بودا  
 هکر دراشمالشا ACE ود ot Jy gee شعا

okوا  petalوب هدض زا  Amd)بکوکرت  

 Ol رود هدنروح یدنک نامزلیختولوا

 .نوکت یت اقبط لردا دربت یرشق هدکدلیا

alتساو تکرح یسةدام یازجاو  

gat OLASلنکشن هر زوا هص  Sea 

 نداعم و تاناویح ca هل دیلاوم هل ردنا

  ضرالاتاقبط لع ۰ ردشعا دلوت تاتابو
 . یراثودح كناس و ناوح dob اشنکا

 | هکنوچ ۰ coll jie gull ند هرکص
oI ob Lis |لضاو  ol۱ لیبل  

 کو
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0 cpu 3 Dh 

MT hab هلوص لا نزا تاقا 
 ردنا تار | یفیدلوا یلاخ ندهبانو هاو

 نوه ماسجا هکرولوا مولعم ندنو و
  gly ty 62ضرا ؛رک هدلاح

  Galy5لاعا هدمب ۰ ردشهچ" رانامزقوچ
 هانم هما و تک ح ها و ت اا ا

 یازجا كرا  adobeندده ند نخی

 { polis echهنغردل وا ادب  SIلاسصبا

ne aos رن صانعوب «tl هکر ویدا 

  Easماسجاو نداعمندنجازت ما هرزوا

  aclنوگت  ۰ ja tbدماح یی لوا لا
  2 7ندنعاّعجا لرصانع قوجر لئاس

 , Sokاذتغا كنا هکردشعا نوکت هیلالز

 وتد, ) اکا ز ردراو یرلتوفدلاوتو ماسقناو
 ,< ) ز ردا همس لوا نوکم نو

۳ Ve > 



 _ كم b وضع اس هلماسسفنا كنو هتشنا

 te aha لراناو یدسلیا ن وکت یسازجا

 ,Sok ole ناوح نانلو طیسد لا ۱

sf |نقل هچ یش زد د( (تاتبح )یدل  
are pat polisجازتماو :,ندسلعافت  

 هع هسقو ۰ رولوا ادب ندنسپ ویک

 . ترد هدعب ۰ رد فو جور هقشب ندنابح

 تانابو تاناوبح هایسهطساو gab سومان

yf SAFARI HERS 

 هنلصا لدرف ره هکرد دارفا نا )1(

 ردنرابع ندنسمام هلوا هاشم امامت

 « ردندنس هلج تاناب هد تئوناو تروکذ

SL )۲(لاقتا هعورف ندلوصا  

res)تاس | هراستان ابعورف وا  



- NE CT 
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salفعص و یو هدنناب صاح او ۳  

 « ?jes ربغ و لمح“ ه هیج راضراوع ۰

 ربات otal وا تبسانم ربع و تسانم هف ورظو

 رولو ع وفو

(r)هدتنلب دارفا  doleع وئو عزان  

 لمح poy فبعض abl سومانو هکر دقو

 رادرف نایلوا تسانم سد وا

 ۰ رولاق قاب یدادضا كلرانا (G54 وا لاله

 اعاد تعسط عا seb باخنا ) 1 (

 لک او نسحا ندنسهدوحوم دارفا كعونره

 اظفح 31 هلا راتحایدرف نالوا

 تاکرح ندا اوده زز al لا ود ھا
bel jalهدام هلاهبعبط للع وسیماو تارف  

 ورم ie هجران ویلم ندن رز وا كن هیلصا
 یلاک هنر ز کید ر وکو تانا و تاناویح لر دا

۱ 
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 ye هلج تاناویحو هدناسنا - ردراشلو

 هدنس هب ae یعبط ب !is نولوا عونرب

 ak fac لر دا قر یس هی ارت

 ۰ ردشلو

cmاشم ت دش هنوعام  (cqهلیسح  

 ناسنا هد ولوا Gite ندلصا رم یسیکیا

 مزاول لس هطساو cody نالوا یضراع

 ردشل ر ۷ ندب وعام ردا زارحا یتدناسنا

 رو دک

 وا Gok SAU < عاوناناسنا

 هل وا ا یدوحو نامز ءادتا

 ۱۳۳ اس تاتو ار
peeنویلیم ج : اقر هت هت اسلا  

 ۰ ردشعا Gas یتیدل وا مدقم هحرلدنس

 یا رجا اصح هسا یک ارداو ac كناسنا



ares SS eee 

ey 
Saرصانعو  a Feىلع افت كنس  

 لعف رب ندنل اعقا كن هیلصا ale هلیببح

 تاکرح و كنهداملصا هحرک ۰ ردص وصحم

openرب  
 هل ینیع كاردا و لسقع نٍلوا ae لعفو

taeقحا + ردراو جد مد م رایت تا  

 كن هلسس a Lil jae ن «LI هدرلنا

 cals كنيناسنا لقع هبسف و روزا
 .cel Gul هت انا بح J sae رعقیفح و

۳ 

 he زمادل و هد هبدجم تعب رش A هک
 كن هناسنا دارفا هک ه هدابقتعا لاسم
 راو عن راد قرهشلوا رشح تولا دعت

 نجو هکئالمو یشیاماقناو لوخدهمیح |

 ېک 8s حواو یمرک و شرعو تاوع و



eve} 
 یسلوادوج وم كماسجا اطر نا روا

 ىىغلوىرداق هر ac لاعفا Bb كن هکالم و

 ندلئاسم قوجر نت ک ذ هدالاب یک

 ندنتل ال دل نم هیعسط م واع Ae 2 5 ردنرابع

 ۰ زم هدنآ داقتعا diy زعل + by جراخ

 هنس هیعبط سیماون كناناک یسقر هکلب

 هدزردا دع لاح hPa ean فلاح

 ۰ زنا ددرت الصا هدن راکذا كرانآ

 ترابعندنوب Vel زیهذم م زب هتشیا

 (تانییعببط .tle روهج ) دراز ۰ بولوا
 یا هدنس یدع ۰ ردهلهجووب orl رارف

dle7 هسا هند راکفا یارضتقهیدج  dh gue 

ble Felزکح 4.53 . 

 ( gut dleهرانآ  Libsهک یدد =

 هد هناا تققح هکحمادام رلزس



mF 
 بولک زکس مناوخا مب  dEهرکاذم

 یدجشند ًاتاذ ۰ زکیدلوا بلاط هبهرواشمو

 هز  Obالصا هدناب تقیقح راهطاو قح
 وب ۰ رویدیا صا یکماعا جاست  axیالع

 رانتخا ینب ندنجما هیمالسا  oo KEIکب

 ندیشره ندنگیدر و قوش هدایز تاقرب

tre نوچ ent OS ناو 
 هدیا زارا تافیفد ردق یکیدت مسو

 هدزکةحو مکج  (otتباده بااحو رخ

 لا نانو  Ado aeوق 4 هن روا ی 4-

 یرارصا و تبصعن ند را زس طقف . مج

 بلط لر هیلکد هلزوک یمالک هکر
 هیعطق تامولعم و یزکعا تاب هدنقیقح .

 ا رهنکروا ندمولزوس ننیروک فلاح هزک

 مزسیا یزکماقار ندلا یلمأتو فاصنا «



 >فاتشکنا فاصنا مدعو بصعت هکنوج

 GOS سس : ردب رک | منام كتقیقح

 ي atts وام ند نرلزوک

jesهد رلنا یک  ‘stl Gnas ure 

 هدهاخم تاتقیقح سعت لر هدا
 - ةعلاطم و

 O یکیا و ۰ ۰ رلرولوا لا

oat of Beeتاق  SE Rul og Fle, 

 شلوا صالخ ند- راسا UIE وش ندیا

 طتس و و لاس ن هللا ةد اعر و ا

 شاب ایط دنشروخ نال وا AL هدراهن

 عرق ile كن همالنا لوصا یک

 هد مردیا راهطا یتانسح «J هند

Ka,قتعا ] a sekاتسنا ترطف - 

 قثاوت ٠ dh tite تاش اس 4 و 4

 تعراسم abl jc! Guise نکیدقا



ina 
  ۹یدعا ۰ کیا  Bai 1یهمزال تیام ات

 ن هکیدد كردا زاغا هزوس هرکصذدقدلا

 لم تهدزکبهذم زککیدتا_حاضیاو ح شو
  Galeكنو هک مدلبا بسک مالطا وبا

 به یساسا  Alle Salعدق  Dalyیتسلوا

 اداقتعا  KEزکداقتعاو هکنوج .ردنرابع ند

  aseمدق دجوم ر ندا راو ندفو )نو

  ackرويدا منم یزس ندکعا ادتها

 زک داقنعاوب نس  Ly sly alهک

 را  leهنیلفسوا تابولع هابن ی
 عو  Golثداح كرلنو و زکیدروک

 ه ی 5 وطند یعوط ند هيلزا هدام ر یراقدل وا

KEL راکنا pin و SEG Wy دوج و 

as Oral وادعایسم معلس (jac J ج 

 كن هرو نم هدام ۰ زرڪيدلوا, روب



۷ 
 هنساعدا هلزا تکرحرب هدنسهدرف یازخا

Cle gy’ elsدوج وهلتکر حو كن هر وک ذم  

 رک | ۰ زکیدلوا che هک مازنلا یتسلو

 aly قرهلوا فقاو 4. هدام ثتودح هد زس

عا ییدل و دوح و blabla | لدح وم
 داقت

 هدزککید روک یتتاعونت Sal هلوا شعا

رابناروب ثادحاینهدامس
 = رضحیلاعتی

 رد ردشمروس ثادحا هدیتئاعونت یزات

Kulتکرحو  lalكرد ضرفرتوم  
 SRDS اردا و ربد دن و راهتخا و درو

 نانلو <

 هل و نده راراعضا cS > al هلا هدام

 ناتو هرزوآ بیع زرطو ین اظذرب

oweردشل و دوح و هب اهن 3  Ke 

 (dn هعن را pls oa ةن ناب رزب و

owl geoرزال 1 روا 1 قشیفان قراروف  



gh 
 روب El درس تافاکتو تانیمخت قاط

 - ردیا قرف هدزس هکوبلاح ۰ زکیدیا زالوا
 نمد وہشم هکر دیا SSG, ro لقع و زکس
 Bol وا JU تاناک عئاد وش نالوا

 هلدسح یسهیعادا رارساو aavo قئاقد

 یربا كعلع رداق و مکحح رب ده رب قطعا

 روعش هلی وا هو ۰ روشیفاب قمل وا
 sells slat نانلوب de ندک !رداو

ealمارتلاو  Hetیحاص اردا  | SEY 

 7 ردو ماز كلذ ىلع ءان ۰ ردلکد یراک

 یثودح كن هدام وش لواب لوا هرس نب

oll4هنره هدنفح یمدق و عودنا  Cult 

 بیبط هکنوج ۰ مهدیاحرجینا رک هسردیا
 هدرولو یتسقیقح in كض صرب قذاح

 نامز هنره + oul نیس, هکغا هلازا ی

ae ۷ ازت 



\ 

۷3 
Saath رولب نیس (stg كلام Saba 

 دجومر !inh جارخا ندمدع ےک Jl هنلا

leasتقفا وم هکعا داشتعا ییدوحو  

 BO VS تاعوتت هدلاحوو ۰ زکسردیا

 زدهلیعادنا كی رطاف لوا جد یدوجو

 Jaa هرز وا عوق ساساوبهد مه کس روا

dle glesتیسدف كنالاعت عناص هصیالشاب  

 «رولوا GAT یسویف كعالالدتسا ace و

Sal psyمولع و فلاح م زکداقتعا هده د  

ddan’ضراع و مداصم  Kayلئاتم  

 تبوعص هدشدصت oy 23 كماکحا و

lth۱ ۰  

 نانلوانایوش Ss + زکیلکد هجا یدعش

Kadeهکمروسلو هیضفج وا ن هد  EM 

 لمأت هلفاصتا ba نکسر ودنا داقتعا ًامزج



۰ Be ad 
+" 

 هدک دلدیا  Ab yدانغا ندر ییسهل-ج

 كنا  ab sl esهکن وج ۰ زام  (ALLهده

Sel قیدصت ی هیضفر نالوا یعطق یو 

  “haهکعا قیدصت ی هبضف یکیا  lusدع

aT; fie دو مد ددام ea ۰ ردلکد 

 رحس یک هدنس هدرف یازحا  aردع دق :

 ءا  aeهدرا  Fle Salبویلوا
 رد رددنآو لزا یرام زالت  poیک د ٩

  eyهب هيض راو هب وامس ا كدا

  Sok lesراز , هافارنعا ینغیدلوا

 ند هراس عاونا هدنفح هباویح ماجا
Je ار ز زکس ر دنا اعدا رخ ادا 

 ضرالا تاقبط ! GOLISTرويدا تلالد

  Susرب هوا تاتابنو تاناویح عاونا

  od byهسا ناسنا ۰ شما لکد دوجوم



YA 34 
a ge ro ae 03كنا کوچ ۰  at 

 هح رل glue یلودحكران و هيلع ءاش

eaeیتغب دل وا عقاو ه رکن دن  Gelفا  

 هک لصن ۰ زکسروی با فالتخا هدکعیاددح و

 مثمروک هدل هد AS takes نالوا راد

Sh peتاغ ون وډ )  eAتاک رح  

 كئيشرب a هدنون مه و شلوا ادب ندهیلزا

 كتلع ۳ تر SAD راتخا

 34( وا ندنلسق یس اصضفا و باعا J ولغم

 ه دم اظذ ele cs هيعبط سها ون زکل ابو

 ردشلو د وجو ماوع ae Gotly یلخد
 هدامو لولعم Dl کیست ید اا د نرد

 هدحاو اع هد يع و ناف یه هلا
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 ځد هدزکشاس مالڪ و ۰ رولوا
 هدارو زنگ لصا هتشیا ۰ زکیدنا حرصت
 ۰ ردکحهدباناب رج

sales Seis ۲ومولعم  Sep 
pieراظن  pl otینر ج هکر دموزحم  

 «vd بح وم هدهبعطق تروص ییسیدنک

 ۰ نمد دنا wale ندنتلع

Dale gle كئين یغنق ade Le 

 قلوا ثداح لاحرد هدیشوا هتسرولوا

 نالوا هعدق قلعو + ردمزال  SUSهدمدق

 | عبات  gallثداوح هلسفلوا یعطق مزال
 ج رد هنکلس  celalزامهلوا روصت

 ز وچ یرخأت انامز تلولع رک | ارز
 لولعمالب نوسلوا تدمر Chile هسادنا

 cae | هڪ ر



 ٭* + ردد دعاسم 6 و

 ا لرل هلا تلعره لصاشا ا
 !rads یرورض سا نراقتو مزالت
 قوا دانسا ثداح لولعم 4 هعدق تلعرب

cal۰ ردلطاب هللا لقع  

Wie)د لام بخاو  

 BE یییشرب بولوا رات لعاف یرات
sLelyروب  oseیو هلع دارا  

 نالواصصع هدیهلا .les gb هوا تاقلمت

 شوډج هلغلوا طرشیمع الولح كنامز ) وتفو

cal?نالوا  Cyt’هد داسا تیم  

 salt هک لصن ۰ slay یلقع روذحرب
 + ردقح هنل وا حاضیا هددت ههلا

rosلعاف ىب یلاعت بجاو نیمدقتم  

 نوح راك دليا دافتعا تاذلاب بحوم

 Jal ضرف عدف ییهرشع لوقع هلک الفا



 هلبس. هطسا و ۵ 9

ح كالم و کر ردیادانساهرشاعلقع
 تار ود

 یا ۱ ۰ ردلک داسندهیلقع

cast :زم دصق«  ac Uae 

 | یک زککی دید 2ل زس ۸ هدا مور

 و تان وه ا

 كن 4: دق .Sol یس هبح ge تلع با

Ob >ابع ندنس هبلزا  Att. 

 قا وا هع دق یس هلجخ كن هلولعم تاعوت و

 bb 5 و هدزس هک وبلاح . یدریاک مزال

Kikoتاقبطو زک هیعسط مولع هکنوح .  

 ماسجا عیج زکت اف LIS Pls we را

 ۰ روبدا اضتفا نثودح كن هع وتم

 تالولعم 5 توا هکر ک هسبا ر درک |

 زر دا Sl je یم وزا هتلع وش كن هرو زم



i 
۱۳ ۳

 
۱ 

r ee ۱ 
 g 5 ey دوو لایکتسا "ةعفد ندنو اما
 BE ه دنن تالولعم abl للع هکن وج
 هر زآ كا لوح a. Xa قاوا ادب

 x رداک دیش قجهلوا لصاح !erie نامز
 enh نوحا isl رهاط تابح الثم

 دوج ومام هوا ندنغب دلوا طرش ینوکت
 ۱ oly یرل و زح هدیدوحو كناو قلوا

 ندننوکت كن رلرصنع نزیسقواو نژوردا
 رو el رخات

 هلضا هدام یازحا جد را یو

 Shey Ge هل وا را دم هنن وکت ل رانا
 . دوحو he Or دک Je) ES هرزوا

 By cs هدلاو ۰ ررولب هلو
 یعسط سا یسعا مدع هنابح دنا و

 دوجو Shas < قوچ ch ندنفیدل وا



Ro. a 

é ۸۳ ۲ 3 

 كج هلب هلوا ها ردټ هرکص ندندادعاو

  5 “habs chs yیسلو وج  ieزوج

  gal؟

 هد هطقنوب زس : هکزد ol gm ماقم

 el تنسارحا تاک رح و ودا

LE4 ا هدقم راقبح ندزک  

alsموش عقاولا یف ۳3 کس رویدا  

 POTS St هدرف یازحا تاکرح 4( هلصا

 he نر هم زالت« للع نانلو تراخع»

 هلو ندنفرط Hal مارتلا یثودح LY وا

 ۰ ,ty هنلوا نایمرد اعدارب

 هلصا Sol aden هکنوح

 ab gly. take هدا زارحا مان دادعتسا

 تابح هدعإ و ءام ee ندناو یصانع

 تيه كج هل هدا نوکتو لصحت -



 goa تا Let كنسازجا هرزوآ
 KS هدا \ رحا یماک حا Asan نتناوف

 " ءد رولیروک موزا هش روع تدم ردو
b>لوا ندام  pols Shes۱ لوا ند  

۱ 

 ندص وصح Ks و pert هد * رصانعو

 2 + ردلک د لوفعم یساو دوجو لوا
Sd۱ هلا وتم تادادسعا كنازجا تاکرح  

 hy aoe ند 0p ye روک هنس

dle۳ روند دشت هو یاظن وش  

 تاشاعو تاراع هصخ زءالکو ]*[
 aS اردا كنودام ۰ ردزوسر ندنلسق

Jsمارم روصت هرو هنسنالک را هل راناو  
 ۰ ردشلدا

Aaah. dud 9 éهد هجر دمو  esl. ِ 
 ۰ ردقوب تجاح KE رل هنس ن
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 تلع یکز ککیدنا غزل زساما !035

 عدق  atl oo au shyندءرکص كن الولعم
Sleds) A? lel ركح هلیسلوا ثداح 

  yyهکمادام  Nolیلوا  Okeyهدلزا

 و هدام رک  TAلاکفنا ندن  olتاکرح

 هلهج و رارطضاو بالا شعا لضاح ازجا

 کنان  gleراهنس هجرانوبلم نکیا دوجوم
 یدوحو  =iاهد هدیدلک مزال ندن كعا

 باوج هن هسروند یدمهلوا دوجوم لوا

 زکسرولیهرب و .

 بلس و رادم هام ون ثودحهدلزاهدام

 * رده رب و



race’ 
 ۰ gal شماعا زارحا یدادعتسا نالوا

 نویلهرالثمردق ه هح دنا زا رحا یدادعتسا وا

 9 یلک د زکسکج هد ید روی دباضتقا تام هنس
 زککیدلیا نیبعت هکروند هرلزس هدااحو

 یدادمعتسا وا هعدف تلع ند dg تدم

 الصا كند وجو . sal لک د Sle نا

 aisle لزا ندنرزوا كنءدام !Olly لوا
Gee reیول هنس نالوا  wer 

 SG ۰ زکس نەدا !ANN زکسیم راب هدا

glo sae۰ ردمزال قلوایسادتا كشنال  

 دادعتسا نالوا dle ماسجا عوت رادم
 ly Gel رخأت ردقو نون یعسط
 هزک اعدم ردشلنا ثادحا یش هن ند هرکص

 لح یهظع لاکشاوش ندا هجوتو بترت
 ۰ زکسلکد رداق هکعا



& a ۳ | 
 ۰ مل هدا حاضیا اهد هم فو ۱

Syمدقا هنس نویلم شب ندنام زو  

 چوا اهد ۰ یدا لکد لصاح دادعتسا وش

 ۰ یدردا فقوت هنن رور كن هنس نزلا
 مام دادعتسا لوا هنس gale یکیا ندنو

seلاوسر هلوش هزس  

 لوا هنس نویلم شب ندنوب : هکرولوا دراو

 نویلم جاق نامز نج ندنرزوا )كنهدام

cal aزونه دادعتسا نالوا مزال هک  

 ؟یدا شالوا لسا
 ىدا هنس U gle ید » هديا وج ماقم ٤

Os ehهب هنس نویلم جوا اهد  sok 

 « نوسلوا مامت هنس رایلمر هک ی دا راو
 تابا ء دبم ر هندوجو كن هدام زک هسرد

 ودح ردنا  gh All gels 3زکسرول ۰



 gla Jonge ! یخ « رکاو

odeریزابلمهنو ران  ablنییعت  poet aes 

ERE EESیادت لوا  
 هل زا Bale هدلاج و J suze « ردقو

 هان ېب هکلبو هداز ندنامز: رکو دلا
 RS Cee ن Sl شم ری تدم

 ay شب ?cles نبا روه لوا
 aE 43 لوا هنس رابیلم شپ KL و

 عفد یهظ لاکشا ندیا هجوت هد ردشماعا

 ere ۰ زکس رولاق شمام هدیا
 كن ge دف یالوا تاع لصاحلا

 هلفل وا ghd ما قلوا عدق هد یدادعتسا
 لردیا مازتلا ییئودح ,Abb دادعتسا

cle Hank cle gsرا رطض الا ندهم دق  

 "ینیدلوا .ناکما هکقیا هیجوت  ینیروبص

oe 



me 

fn 

ea oe 2 ky 7 
 ادا یتیلزاو

 Vy كت ول دادعتسا رک هد

 كتا مارتلا AS هد كن هل ولتعم تاعوت

 هکلب و یلیخ رب كن همان تلع هکر ناک مزا

algهدسنجا رانامز  golesدوجو زسل  

odكن و هکنوج, ۰ نوسلک مزال  

ee Geهدالا یھی دل وا 245  

 تاع .x pity Lad » ىد لوا ر

 مولع زك 4.( وا كاج هديا مازتلا

aimرک هيض را تاخاشننک او زک  ablتبا  

 ؟سژولوا شقیا dG یتفیقح رپ نالوا

abl oolرخ  iesرامتخالاب  sak 
gS yam saa Ulf heyوصخ تاع  de 

 رابتخاو صیصخت nee GL Gy نوجا

or 
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 ۔ راباتک هکن وج ۰ be نم هد ردراعلنا

 لاطبا !Jum هرژوا یکیدل روک هدزڪڪ

 ۰ زکس Kel ر کناو فب زت یلتدش كو

Iضرفلاب هد  Byنالوا بهاذ  | 
 ۱ رم كن هدام یازحا كنو

{ 
 - رکیدکی هکر لک م ز ال یسّعیا OL كارداو

 یتیفیک عاقجا ءرزوا صوصخ هجو هل را
 فل ینامزواو !CLE قسلعت هنعم نامز

 ot dude نایعاو gal را ob كمامریدتا

 هدتفوف كنارک ادمو تاراج Gal نایرج
 عاونا هدران وسلب هشب WS هن هربا ر وب

 هدرانامز نانلوا نییعت ی رب ره كماسجا
 ران وسلب هلوا Sok هرزوا لاونمو

 رار هلیسم الوا لوقعم قی by كنو

 سا Br هجا یسوف هدیدص تالاکشا



 یسلج al gl SUT ءدبم كتعبط ۰ ردراکش

 aa siz طونم اون یت

 رانا ۰ ردا زيو قرف هسلوا ےک ره

 هح رثن ولم كناناک نانلوا uw تعمل

 PA ندندوجو كنهيعبط تلع رل هنم

 ۰ زام هنلوار وصل هد aac هنسک

abهنناب ر ا بلس ر  LES sloهدزک  

fly insرد هدنادیم یفیدلوا  
 كس ازحا ee هلا هدام هدلاحوب

 ییرافدلوا هثداحروماشاودوج و ندرکش
a3] psتعراسم  Kolهنتوا  GH 

 مدعو فاصنا Sal هیصوت هرلزس

 دو لس fuss ناعذا مزا ول كفامع

Galناهرب وش هیدصقم مارس  
 رب رقت abi) هب هس ,ةطن» ننا و یم وق

dow۰  
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ras al NN Aces 
 مدق رک | هدرف یازجا  ads! daly«كنآ

 قلوا معدق هد ییلباقو دادعتسا هت اعوتوا

 یدیلوا 628 هتسیا دادعتساو + راک مزال .

 «یدربلک مزالقلوا هم دق یسهلج كت اعوت |

 دلوا 3اک كت اینو نکا  gaاعزراف 

el eat es Ay ی اکما كماعا 

skal ras1 ءاش 4  Sas aleنالوا  

“ee Babeیمالواآ لاو ع دق ید  . 

 | كدادعتسا ei نت

 ۱ a ربا هل fll Dale كن هلو لعم تاموتو

be 

 : همازنلاو اعدایتسلوا عدق CLS > abl هدام

ror ‘ هکم رد هزس Saw lols 



 الصاو § nt £ Ge pd كنکرح ۲
 ندنرز وا هدام ۰لزا نایلوا یمادتاو لو

 ارت 7 cit هدام wk یک دلبا روم

 نکردبا رح هللا ast تاکرح نابل وا جت
 هرکص ندنلزآ ate مقع دودحمریغ رب هلو

 كناکرح یرب دن امزرب نالوا دودح هدنسف

 نوخسملیب هربدنآ زو هب هدام یدادعتسا ون

 ؟یدلیاهسهت وحالصامک یی هدا
 یزککحدیم هدنا Sl باوح هلاّوسوت

 یتوکس وبشراق کوب هکنوچ ۰ مرولپ انین
4a) 2 lcوح  wl۰ ردفو  

 هدکعا اعداو معز نوجا Gay دشق

 هدكن هدام رار al ازجاتاکرح ؟شیدنل



 Ps eS dae نکیآ قو یدوحو هوا

 ۱ . ندازجاو هدام هدلاح ره طقف و نیل

 gle نالوا مولعم Labs یغیدلوا <
 ,Wl عادا كن راتمضح لالخاوذ ےکح

‘ic weeدوجو ند هر  wes BAY 

eer۱ ۰ ردنا  

 EL ی هدام ثودح هق شب ندنو

 bis ار cb زفیهاربو اتا

po iyردلکد بمهزک هعقاوتافاشكتسا  + 

 زالوا صاف زکلقع OS ارداو مه

 سحو یی دنلوب مط نسح هرس هد

 ءزکدعو راد هنکرت كبصعت رکی دلیا
 هلتهج !gis یوق مدیما هزککح هدا اف و

aرب هد كنيهار لوا  getحاضباو رب ره  
i= 
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 هیلصا Sol Sake نخ “مر
usندنروص ر قج لوا اف  Je 

 4 نانو و و هکنوح + sled وا
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 هرزوا gist وا نه رم ه دقطنم مع

 كليا عفر gall كن هيم وزل هبط رمش فیض
 . ردا جاتنایتعفر كنمدقم[ ۲ |
 a. ar ساده و یلاعت pile هلاقم وش <

 «ردرتاد هناب یتیراسدقم دوج و ch رات »
 یلودح كاع “هدام هرزوا لاونم وس

 ?St وجو كند اح هک زرد هدف دل وا تبا
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 هج ریدقنو ردکعا فقوت هن دوجو لرخآ

 نالوا یدوجو ببس یر ره هل رلنآ
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 نوسنل واضرفیسلوا لباهطسا ولرک؛نوسلند
 MA واو هئیش رب یدوجو AT ىنعب
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OL»رظن 4 هند ېڅ تعب رشا تاصصا  
 عارف تا Sala هغقاب هو فسا
 + ردارس هتل وا



iy fr 

e 14 re 
 راز, هجساضتفا قبا ناهرب هتشيا

  dieراترضج ,یلاعت  aeدوجولا بجاو
 هکزروبد وحودی   Nim 50هللداحا

 وا  galمزالو یتاضتفم كنسهبدقم تاذ
ade sks و روبل وا كعد ردیک اکفنالا عنتم 

 مدیعو لاوژ  Bla ۰قلوا مدق تفص

 Cie یتعب ۰ روسیلو یترورض برم

 !AS ge ty god مازاتسا ندا یتیلزا

 So seg sly هلان Syme ممتاز
 ۰ ردراکش آ یکجهیمهدب فال |

soleتاذلاب یدق یدوجو اد یم كلام  

 ققح یتنیدل وا یراتضح La هلا نالوا

 یرودیص ندالامت ail كن هدام 4 ا

 قاعت هداراو رامتخا ییمل pl Vb اب

 !tats رداص رارطضالاب رها



۰ 
 Pg eee ` دید وح كلام هدلاحو )

 PIV Gh واتیهولاتاذ یاضتقم یکیدوجو

 نوجا كنآینعب ۰ ردرایتخالاب دوخای (۰ ریلک
 ۲ لوو oi y وا لر هدنا نيت تقوا
 : ۰ ردشمروب هداراو رایتخا

 ر دو رسا و
asلایا  atl tot pace۱۱۲  

goat۰  ) 
 . زدلطاب لوا لاتحا ندلاتحا gl وش

 لا oleic gar كلام “هدام اریز
 مزال یسلوا هم دق Gl aod وا رارطص

 تاالاب ند ass تلع ( ۰ یدرسلک

 AI یسلوا میدق هد كلولعم نالوا رداص
 ( ردشلدیا راطخا هدالاب pool وا یعطف

 هم دق wd Slo ge هدقدنل وا ضرف هعیدق هدام



6۱۲۱ 

 هکنوچ ۰ رویدا !CLS قلوا هیلزاو
 ode و asd وا vals هدارا هد هر وا

 هلو دوج و dab 4 رارطضا تیلولعم
aما اع  Cady asideبل  

Joaهلدا هدام هکوبلاح ۰ زامهل وا هن داح  

 ۰ ردشفل وا تابثا هلبا

 ۰ pal jae و ni SUSE هجر دفنوا

 P2092 داعا یلاع Leni au | ییعب

 هد شللا دام ییدوجو هدنامزو تفو

 شمالوا دوجوم لوا اهد dle ءات اکا

 ۰ ردشمالاق هب وریک Les تدمر دوخا

 هنر CHEN یکیا وش all مدارا رک

 ۰ یدرولوا هلهجو لوا Gol هدا قلع
Soهسمروب داهرلصا یییدوجو كلام  



a lie هدمدعلاخ dle eal 

 كتان کوش لصاطا  Speراشرتخا
 هلو یتیشدح قلوا هلیس هطساو هداراو

 تیهارک كسدقمهلا نالوا یدجوم و عدبم
 فصتم هاتفصهدارا ویربوءهزنم ندرارطضا و

  ۳میکح  keکرو لاو تباث یشوا نلزا

Ud 9 هد صدصتم ند دیه ین هلاقم ون 

 ردن رابع ۰

  Gaتانک ءدام نالوا تباث
 دیلعلا قیرطب و تاحالاب ندال اعت مناص

 هدازاو ینیدمهلوا نکع یزودص 23,225

  SLهمدغ یدوحو  as eSنوجا

 نامزرب  ase | (erosیتج هل وا رادم |

  algeڌوجو كناناک  isleنوکتو عنص

 ۰ ردنا نیش هدیتید] وا هكا هرتف_رص



 راد هصوصخو و ۰ طا تخ ا نالو عوق

 .. Mel نی ودت قالغا ون تنشت یکهدنرلهداق

 هراسشلیا هعلاسطء لث اتسرو بتک, يرا

 هبهفسسالف لّوقع هرزوا یفیدلوا. م

dieیهداموش نالوا هضماغ تقیقحر  

 ء ale ‘ ds دعم ‘ هیصراو هپ وام هک

 anc عاونا ه اهن ی قرفلوا 4-7!
 روص و هروط 029929 عون هبه



Sire 
 یقیدنلوت هدکعالدب و لوح هتروص ندن

 . otalعادا و داحا س رد هدکلدنا

 لک | كسدقم و ےظع هلا ناروب  ap josرداق

 متا و  dle aleو كش هدنسل وا  alyلاحت
 ردقوب .

  dSفرأت هیداقتعاو زمکیدبد مر _

 هرزوا زمکیدلیا  Deskیتئاعونت هعاونا |

  clio y.دنک تاذلاب هدیتنالوح هزاوطاو ۲
  owیماکحاو ماظن وش قرهروب ثادحا

  Feعئادب تان اک نانلو  BALEهدوجو

 سیماو «تاعونتوش » لرک ۰ نوسریتکح
 تاکرح نیلیا نایرج هرزوا هصوصح

 اس نا

 هد » رویلوا لصاح ند هدرف یازحا

 سیماون هلهج و زککیدنا داقتعا ولرم

 ۱ تالوص و تامودن هصبجوم تاکرح و



{iro} 
cstle هدام زکلاب نالوا“ tle هب هب Lc 

  hl olsییا ! توا .نوسلدا ضرف

Poe she و هنتردق لاک كمناصهدهدنرو 
 «رولوا تباتهعطاق تل

 هدبویلیا عادبا طرسب "یشرب هکنوچ
 cole هلبلق هعاونا نایاوا اصحا لباق ¢
 بئارفو بئاجع هرزوا ماکحاو نان
 هلیسیدنک ضرفلاب دوخاب ۰ نریتک هناد

 تالاح هعساضقم نناوفو سیماون
 ارغ عاونا ae یو re gad و هنن
 هطیسب "هدامر cll هنسهصاخ عونا

 (هتردق تلج ) كراتح لعاف نایوفه هر
 لفاعر ج هدنسلوا یحاص ت ردقو
 لهج وزجع هیکح عدبم ر هو و ۰ زهاب
 + poral rade مهو لکد لقع هنیدان



 ی مالعتسا ال 3 یلکد رول وا وال
 ۲ کنونمدرغیدل ۲ هزلا قمار ی

 fae سماو و هس دنه دعاوق

 ۱ ذیاف يج بیک رت ih اونجا اقبطت

 قدهلوا "هرز وا ماکحالا ةياهت و طفلا

 pow, Suey نک-دزور وط هدن اهم

ole Gaal Jددرت  Motاد وا یک  
ST claو ماکعاو نافتا  ach digفاک  

 Piss هدهد رەت ین یت راهم و تفرعم قحەلوا

  لصاح dbl لالدتتسا و ۰ aks a وک

 Poth Pox یعطق he 9s = کج هی هد

 .SSI) عناب كاك ee wo هاوو وا

Galیک  os ao LFایل تالاب  

 i نکا را و نوسا اسا داقتعا"یترشابم

۱ ۲ 
e 



 ییعاسورکا is ik ا بود

seeو  oe lelقالوح تاذ  ely 
 suas le هن تول وا ۳1 ر لهاح هد

 نامه ۰ ردراو Ge ندکیناض ن ۳10۳
 شم رتوباب Ge قره وا یقداضصن هاب و
 زر هناا لوا قداسص كام الک وش را سو
 pila a gars زیمریو لافح اجو

 ددرب هدینذکت یرانوو GMa وتس زاوا

 زردا alt bel یرانزتسوک یروا

 Shar dle هدام وشزس 1 نودامیا 1



ee 

 ماظعا GL ای رم نوسروط ab وش abl زوک
 20 اروا Jog وب كلا ندا

 س

 هد یتکحهیم اهل روکو ۰ ردقوب زککیدروک

ag!۲ زکسروبح  

 هدکعا ترا < cli هدرُف یازحاوا ناب

p Gael 5 KG atl شاتسخ | یی رللوا 

odo yدنا ساسحا هکلب ۰  Sods aید  

 هداموش هک روبل واكعد ۰ jel اعدا

 hb هند وجو كل هبهانتم pe OI 5) fal هما

Pp Aیسح ناهر نالوا وک اش ی زس  

leg Lost w 514!وهشم  o>هرج < یی  

 یهیجوت DAS تاعونت وش یتح ۰ردینریغ
 بی ع اهد نوحا he هلب al لاک او ماما

 یازحا هلج زا ۰ زکسروشو هدرلاوعد

 مارق weds داتنسا هریاغتم لاکتشا 4 هدرف



Ps. 47 اب  

 رار al یرللاکشا سافت ۳: ۱
 روهلحاوناوروص هانی عاةجاكناز زجا

aزکس هلب هد رویلوا | اشتم  

 Penny Pee كنازجا

Pasهروک یلاکشا 4هسلآ  Labs Tak 

oxوا  jled) + 

ge eesندنلسف كرادنلا مث بولوا  
 هبهدهاشم و س> یر 3 5 < بش

 ا
 هلا اب Ma 4 لاک هز ! bole هدلاحو

 رک وطار Saad ہد کرم رب دتشیآ

 5 هکزکید رود ۰ یدا راو زک هدعاق و
 ینیدلوا G> 54 Chilis هدهاشم زکلا

 هرلاوع درا ۰ jon لست و dy یرلیش



۱ 

۱ 

re Wy Pret mate mhزن زیبا  

firr 
 2 ات

« 

 «ساسحلاهن هدهاقموش هتشيا !oj lee قالوف
 أ هلفالخ لزک هدعاق Ur pail y هدهاشم هنو

 pe prs oe هلا یرظنو dae) لبلد قر هل وا

 :رولب روک زکعدلوا روبج

 هلهح و ون هح رک نعدصقم ندهدافاوش

 + ردلکد فب زت یتساسا Malic لالدتسا

 Bb هدنمدزن jie لالدتسا هکنوج

 نالوا ناس Gir و یرانمحضا ول كتاده

 یرایعمرب قو وناباش UBL نوش

 ۰ ردرادد و نشور یتیدلوا
  هدهع كفاذک و فال هد وهی وش ا مت

 lal یزککح a هلکو ی زککیدم هک ن دنس

 -نایسنا ؟یمرولوا هلبوا چب + ردراکذنو
fidesیرابش ییدهسیاو  Labsهراکنا  

laceشبها  | cleندنوو  Bl sbهدراریصا  
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٤ ye : 
 كئيشرب یتح ؟ یمرولپ رو اوز" دن
 د وقفم هدهاشم و سحتلالد دن راد هوس

 لضاح عالطا خده یلقع لبلد یک یعیدلوا
 ردلطاب alles یدوحو AES وا هن aul وا

 ?aly مدعكنآ هکلب ۰ sl glee اعدا هد

coy2 ناهر و لبلد هنعانتما Bهکردیللوا  

 هکنوج ۰ نوسلوا زتبح الص هندوجو ین
 قرف یس مدعلا لبلد هل لبلدلا مدع

Chale |۰ زیم هدنا ر وصت تلاهح ردق  

 یازحا 4 !(SF aes yg كح هد اما

 تاعوتت نالوا Goll كننازازتها abl هدرف

 دنا Se ot wast ند کید روک یلاع

 +5095( Lb a زاثلالد oy كرا اوا

 باب زا ا هدرلز هتشدا هکزرد هدر

obslللم و  ablنال وا تان اک عئاد وش رار  



6۳۰ 
 1 Sal هگهایشم شم تردق راث |

 فصتم هلا هیلاک تافص كلاع عناص هلتهج

 فارعاو قیدصت یندوجوم قرلوا

 ۰ زرویدا

 ۱۱۳ دیار نایوآ رکن یی

 نم هدناح زککیدرو-ک لوقعم یزکیلقع
 حاضیا برق یتسلوا لوبقم اهد لقعلاةهج

 God یلآصتئاقح لالدتیسا وش رمجهدب
 E igen tant نفکب

 : مهلک همددص یدعت

 هدام هدندزن GALE نید مارک عاب

SLI 5 Sy Gyre cllلباق  
 ر ندا راو ندقو ینآ هدلاح ینیدلوا

  Chaeثدح لواو یکیدلیا ررقن یدوجو .
pheكناشلا  Leقردقو هداراو  



oe inns 

ke و كلاع ناو iat: 
 4 تعیط نناوق نوا یا ناک

peهکر روید ةكنوچ# رلززمروک  
 هرزوا تسلباق ییدلبا زارحا ین هدام

sal( هناش لج ) مکع عناص نازوی  
 ءرکص ندقدروب داجا ST یراترضح
 die see عاونا bls و یسهلبلح تافص

 نالوا لوقعو راکفا شخت رحلوا عیوت

 یهروب نیوکتو جا یاعدبم روص وش
 جاتح as رثاترب تل هدنص وصخ

 ۰ زالوا

 تلع نوجئا عاوا ثودح مقاولایف

 هدنالوا لوبقم لقعلادنع هدقدلنارآ هبجوم
 gies میلعرداق یبحاصءهدارا ی |

RN faz 



f ۱۳۸ ¥ 
 Godt كج هدا عانقا gale میلس لقع
 ۰ ردلکد

 لاشم رب كج هدا صوت alae) وحش

 و FES dol دا ربا

 ’Walia ز)ر هیات بلا
 بودیشنا هسک 4 ندا ثادحا یاوداو

 AI قر هنلوا منت و بیرت ارخوم

 هجو كج هدا جاتا se نالوا بولطم

 - روک یی راقدلوا هدس l> ناد هه

 AE اه تلاعحا 2 وش Lé هد زهيد

eeردنا لوبق  q 

 Els ندا لاا یاوداو ازجا
US ¥هراداو  Lee esدعب دوخاب  - 

 تک رح نالوا ادب ہدنرایدن کک تادح الا

 IH ذم تاودا هلئامزروصو هلیس هطساو



1 

Fa (oasesكلقع  
EME eeردلوا . 

at \ 
odds 5 lie 2g ool لاونمو ath 4 

dle و تققح fre! J 58 clas وتا 

‘oeنار وب ا یلاع هدام قر هلوا  

 دیهدوهسشم عاونا ینا تاذلاب یلاعت عناص

 Sf abl رااو صاصخ یعورهو می و
 ۱ . ردشهروب

 Jeet IS یار جاا
 هدنسهیاستنابمسومان هلیاتئارو سوما و 1

 دون دوش دامی ر روا ین ا

 ۰ هوا شنا زا رحا ییاصحال ت تاعون ۸

reزکیدا فاصنا ! بالا یلوا  

ahsدوحو كلاع تافوش  oh ‘aly 
OKیا  



> 
 ی <Ed Pier E ءو هنردق قوح

 + زکسلکد زامهلک او نمروک
 ی ا كلاع all هرز وا قایسو

 We, Keo ندکدلبا تابنا نیراتفص هداراو

 "هلتسمرب نالوا هست و قیقدت ناباش نیسم

gatهچورب یاضبا هکرل رويدا دارا  

PERE 

 ا ا اقص Suk 35 مدارا

 TA a عل هراس نالوا نکعو ر

gle 1هدهدنيلوا د وح وم یک یغنیدلوا  

 هنسهفک كنا شا نایلون هءاقع تبلاح

 قلعت - هدهسلوا ےسج و ےظع ر ر94

 ا

 تفص یزاترصح یلاعت cob یدما
 dol مدع ینعسفرب تنانکع abl هدارا

a ee 
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GN we 
 اقا هرزوا  yalینیدوجو كنع# رب

  Ciیینام زاو لاوحاو. 0955.4( هد

 هلبس هبها تزدق هدعب ۰ روروپ ,صیصخ

 شمروب هدازا ! dualsعادا هرز وا هج و
 رلیاداحاو ۰

 اما  Daeهک هلا یش نالوا بجاو

 دعسج ره الثم ۰, زغا زوم ییمدعكنالقع

 القع — و لزح رب  pieنانلوب

 لقع هک = هئیش  GP a OSTزوج
 نیضیفت + زعا  Seعج  — oeهدارا

 تردقو (4 — Weییعی  lelمادعا هن ود

  ageزا قلعت
 القع| ریز  OV shoalsیدوج و كئیش

  ghیسهامهدنا اکیا ندننیهام تولوا

 یک یغیدم هنلوا روصت یمادعا هلییسح



 Ek هکنوح ٠ اد روصتم هدیداعصا

 ۱ دوحو اهدر هلغلوا نصاب ورد وار

 ۰ نوسلی هلوا یتعمهدندااهک زا لوبق

 تالاس لصاح .Jabs تلخ لس دان
sagen۰ رونلوادارا  

aki نالوا |. لضم ١ا ae 

  hi sucیسمانوا نکعیدوج و بولوا
 یک یتعیدمهنل وا روصت یداحا هژربتسح

 کت ۳ هکنوح ۰ ردلک د روضتم هدیادعا

  Uo! (greیادعا هلءلوا یزاو

 لصاح لیصح ب  Gaddندنفجهلوا =

 اب را
  سضح ( هنانش لج ) dle هل | نکل

 قلعت هرهاره هلفاشکنا قلعتیلع كنىرلت

 ۰ ردا



fur} 
 ) ندننارودق« هيلا تامولعم هتشبا

 |  godine SLIT.تردقاربز ۰ ردبنبماکو

ole بولوا صاخ هنانکم یک هدارا هد 

 ” aclرقیا قلعت هب  jeهدهبهروک ذمتالاح هسا

 قلعت !522)
  cmمنتعایو بجا و یی ران الوا راج القع

 ی درانانلوب  ieهرضاح ءاتشا و «لخاد هديا

 هلاړع هنسهفاک كن هلبقتسم و هیضامروما هليا

 ردلماش ۰

  llsردرهاظقلعت كنسهلاع هرضاح ۰

 پجاو هکنوچ  ۰ Syرضاح تاذلاب
 فشکتمو  cg) slتروض هدلیهسم ما

 هلع ءانب ردرضاح هلی راتعا ىمهیملع

 هد یتس هلاضسا ۰ رباب هد ینآ ریپخ عناص ۰

ale روما نالوا لئاز یدوجو 



 مدعم همادعاو valk هژب داا یادنکر

 V Aga هد ب gh عیشرب ۰ ردندایشا"نالوا
La یلع قلعت هشيشوا DS olay 

 ردلکد دنعب هدا قلو +

 دوج و زونه  Lyقلعت هتالبقتسم ن

Alb وا مادام هکنوج ۰ ردصصا و هد یلع 

 قحا هدیراثودح و قجهلوا ثداح رايش
Ab زر تردقو یصیصخ كن a. دارا 

Wolk ae ارز ریلی هلوا لای زار اكن 

 یی دلوا یتردق راثآ كنا  SUIیذلدنا -
 زا را یاس اف یول مدارا. ناسا

 كقنا قلعت هد ع  ge » pal lelناسنا

۳۵۲ (Paks رد oa یآ رب رلثم هد 

  Ane gaatهیون -هدنم نع كا ان هرزوا

  oa glاشنا ( outریلی الماکیرابشیکج ۰

eS ie eee te” 8 



{Iie} 
 هار ا ناطنا i 9م

 كناسنا ge هعنامر ارز ۰ ردراو" قرفرب

 ةعفا و یلع هار dol اشنا یرو نه 2

 هسیا تالالطاوذ all ۰ ریل allyl قباطم
 هلتفا "ندبا (Glad ین ade دارا  هادحا

 لاسعفا هل عمان وا را یروعهظ عنامزب

 اع ندنکځەدا ثادخا اقلطم یهروک ذم

 ۱ nen روصتم یسالوا قباطم هعقاو

 تانداح عیج هد هد تعیرش هتشیا

 كنو دوجو abl یهلآ ردقو bad كلاع

 ارز زکس ریلی هلکا ندماقموش یتسانعم

dleهک مادام یشره قح هلوا ثداح هدنوک  

feعونصم هلهجو یکیدلیا قبس كنزا  

lasهرزوا هحو لوا رد  SAF tole! 

Chal(اضف) قو یرورض سا قلعت  



120 ۳ ‘chal دارا هکر داکد a> 

 هلعف وا قلعت  elsزالوا م نلتسم ییسلوا

 هکنوح ( aol zel yoنالوا نراعقم

 قر هلوا ترابع ند هدارا  Sollند هقلطم

 ردصخا .

Nelدیبا .یکج ها مازلتسا یصخا  

 ۰ ا

 ( رفكلا ols یضریالو) هدلاحو
 لاعفا عیج كن هبهلا Sal sh coe هلیلج تیا
 ۰ زال واقانم هنلوع و موع هدابع

 O دو حیووضارعا نالو عوفو
 تیل وتسهو ازج ندا بتر هدابع لاعفا

ue, J ulزارایمتخاو  a,ینیدل واطونم  

 دارا ماقم یبقدناما ۰ patie ندناب



6 
 - هلوا abl قموف هنادبم یتققح كنه زج

SL.رب كعارمهفن همو هلهج و قئال یو  

 ۰ ردفف وتم هن دیه یلههدقم قوج

fyنود هجورآ هیمالک .ثح اہم  

 ٠ هبمقج ندددص ٠ ردنا Lal وا

daly وم ام ab ناعا هردقو Las 
Gal. زفلکم هد هل وا یضار هرلنآ یک 

 یاد  thas elهک - لکوتنالوا ندننایضتقم
 بابسا  ode ALSوا نم  de gealلر

 قیقح شؤم  a-ردنر ابعندداقعا و داتا

 هد بودا یرحن .ینیلوصح باپسا كئيشره

 لعوت هدناب دابهتجاو یعسو لسوت هلکنآ
 هند  pileوا  gralهردقو اضف یک

 -وقعم و هعورشمتاثبشت ید اضرو ناعا
 نده  + Blassوا هکلب  edict aleهان



 لک او .ae دسج و او رورعو
 كر هد( لا هراتخا ام AI ( هسزالوب لوصح

 هلا سفت با رطضا تغ و. + ناننمطا لیصح

 . زرویدا نادجو خور
ies ‘ole لافان وت Says 

 هوا هتسباو هیملآ  acdلصف اضر
 رفکیعاضر هرفکح ۰ رولوا بجاو

  tracesردیلکد تیصعم هداضر ٩

 | نالو یرتا یهلآ gles هکز رد

 ۴ cit غل یاسا هقح ب lim داع لاعفا

 _ هضازعا هل.تهج قلوا ق ول ویدا رم
 زد رور ماكل دا pil يس مالوا لحم



 ils ( هاش قلطم مکع هکنوچ
 plies fab! Las كنا لکا ماظن

 ee ندنفجهروب تیاعر هم وع

 ارظن هنرودص نده Ml تاذ _ -

ee۰ ردلکد  

 درو فارتعا یصوصحو هتشا

 ۰ ردیفاک هداضر هاصضف فاستعا قدرط

ATL!باکت را و راتخایتیصعماب و  

 هسفن یاود ۰لکد Sule) all ماظن یسعا

 ءاش Ky ی رد اساس تعباتم

 قفاوم هردقو اضف ىلعف كشناح دبع

 ءازحو ترذءم راد« هنسیدننک ”Cle ور

 تجر the abo یورخاو یوئد

 زامهل وا

 ندن كسهلا ردق عوقولا لبق هکنوج



ae تا ie 0 fi 2 هک al 

 د » یاسا  deهکلب  نوسلیهلوا ی حرت رارص

pes راستخاو بنک كنا قح بانج 
 AB 5-09 کا هد هد لزا ےک

 ۰۰ ردراک رد !us شمروب

Leهللا رانا ) تمالک  fly | 
 « زالوا حاصحا هلکنآ ریلیدناناعا هردق »

 دبع هدارا » و « ردعبات همولعم Le » و
 | 1 اعا یسیلع دوج و قلعت ةدنلازاال
 | ىدا تبس هثسعا قلعت كن هبلزا دارا

joes4تقیقح و به یر و ور »  

ep Gedهد  Gaceو  | 
 : ارد وا مارع chal taal حرش
 ۱ مجرما aie ۹ عج ریف

E 
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 Lill oo ندماعم وک كلذک .
 ندنابیغم res i oe مارک ءا ءاوا و مات

 ص (a ا هنا رابحا ند هلبقتسم روماو

 هر yea eas قمالک |یتسانیم كن هلیلح

 یدک تداع N 2E dle all هک زوج

 قلعتم كنس هداراو ley Gol یعنص

 ثداح ره و Gare روما - هلیبسح قلوا
i ) it44? وطنم ( قلخ نم  

Eلد ءاش  (fioهن دابع صاوخ  

 هنسمروب مالعا یویغو را 3

 ۰ رب هنل وار وصت عام ه

Bane Sol gem esi! قوا 

2463 aby لاح یاضتقم cubs ail 

 مالعا طقف  alleیبلیب  Geهنعوفوو

 یرتاو دح تاباورو لا نالوا راد

۰ eae 



  RAT ۳۹5 Bore. ern ee ۳ا ا سا ر. ° ف ۱ ;
an Loi Fev, 1 

٩ 3 i, ۰ 

۶ ۲ 
 LSI) راد هسغ دابع صاوخ

 ( aulgly جو ( !aude لقح به
ate.تاذلاب كرلنا تولوا  Toe fe 

~~ 

 Er ۰ ردلکد els یراقدنلوب هدنسامدا

Cal peناش قفاوم یاعداو هر درج  

 Gor اودشا كناروظح كلر هبمر وکت ید وبع

 ردق هرافکا یرانداتآرج اکو و روی دادع

 .روبراو

 یسەلوقم فو سکو فوسخ طقف(هجرل)

 یني رل هص وصخ تیفیک و عوفونامز رايش
insندنعو بيغ فشکح كا  

 الثم یس هلج كرانو هکنوح ۰ ردلکد

 یک عفوم و نامز !grads تیّور تالاله

 ندنرافدل وا یراح هرزوا مولعم با سحر

 دیدحت ندنفرط موجو Che نف باب را



us 1عالطا هد كنس  hel: ) 

 alle ثداوح اما ۰ ردترابع ندیش ¢

 ارز ۰ زا وا داقعا Adee وک ماکحا را

 - ردهدنجراخلرشب رادنفا كا عالطاک 4
 نوبقو كم رکس اضعا راّساو زوک

 ۔رد هلون هد كم ر وک هفلتحم ط وطخ هدنک هرو

 رادم هماکحا جارضتسا یرب به ءلرانوب ی
 انعم هدمدقلباق هناهوت ۰ jako ےچ

  ردص وصحم ههاالها هسی lie ler ردق

 - كل هلوس هنرزوا gk رايش یک و 2
aهلق ادا  Galsقمالوا  

 قی رطوب هدلاحره ۰ ردقویررمض - هلیطر



f ron} 
 هقیقح ر هد هلبا : loaرنک امدانیش و مزج |

 لوقن ینیدلوا حرص  aa"دانا
 هران لو هدنسا وعد راترخا ندسع

EH ۰ ردنهظع ءاطخ هل Gal» دارحم 

 ) رو شوم موس ی( هاو
 ردنا رظن هرایش یبهلوقم رولبو هناا

 ایوک  thinعالطا ین ېم  هن زا خا عوق و

  esl weو ۰ كما ( oleماطر نعي(

gel St یس هلوقم هلقابو شاط 

 یزلاکش و" یراعضو نالوا ادب هن رز وا

 . ayو تا لالدت دما وال ىد
  par leolیرلزام نوک قرق كرلن دنا تعجا

Peart ola a cua, لوق 
 ردشلوا دراو ۰

Ge | + ردلخاد هدناهک هدلمر 
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 كلام هلا هدندنع Gat نما

 یهداراوتردق و le obs مدفو دوج,

 تباث"ءذییفص ( تاب ات هنت وا اقا
 روش

 نیا فاصتا هليا تابخ تفص هکنوج

 دنا زارحا ییهروک ذم Ale“ تافص ی

 1 . ردراکشآ کچ هب

 Sag clic رابس Sle تفص

 نالوا یدض هم وا: call ئز وا هیلز
alos۰ رولوا لا یسلدیا فیصوت  

 هدیشز ندنصاوخ هب هدام كسدقم هلا

 tere ردسلکد 3 Ke styl هباش

elyوا یرورض یوش ه هدام  OV 
tle OYزال  asنلیدبا هیس  

 كن هدام ید IF هد هو ۰ هدصا وخ



piel RSE AL 

ORE | 
 هرورض الب قرهلوا ندنناش  aeهدنعاونا .

pM اض بایت ججا 
asd هماع ریغابو ههزالریغ تافص و نانلو 

 هدصاوخ نالوا ۰

 تیض عو تیعس> و تیرهوج یدما
 goal نع دلوت ؛یزح و بکرت و زیح و
 «تیناونح + لاصفنا + لاصنا ؛ رخ دیلوت
 نزحو حرف دا رص ولاقتنا ؛تیداج ؛تساب

 bob Atel كرانو و هبیسفت Veal ی

 ۰ ردیعطق ما gale ون هال

Sy SS geهدنر  aslهاشم  

 ندنعو هدام ( اشاح ) هسنلوا ضرف چی و

 dd ارز ۰ریلک مزال یسلوا یشرب
 ندنصاوخ نالوا یتعبط و تاذ یاضتقم
 dns لوا تهباشم هدروما ضعب دودعم



 یا اصیل E: (ey هلکنآ ) لنا
 هدام نکس ges هبهدام ۵ ‘ 1 ۱

  eیدریداک مزال قلوا راج "۰
 ردا ناله ا  aeیش نالاوا اح

 هدهن رڪيد  FEكلالطاوذ هلا ۰ رولوا

 لرسم ینودحو هنم دق بوجو هسیا

 :یدادبا هماقا هیعطق نیهارب هنسلوا عنتعو

  sob JEیلاعت  gayهدام تی

 ند هدام صاوخ یک یغنیدلوا  APهلنیشرب

 رداکد ل وقعم هدقاصتا

 call هلص ورعم ناب pl هتسشيا

cals ( هنض وصخ تهباشم مدع وش نالو
 

 هکن وچ ۰ رلرویدبا قالطا ) ثداوهش

 دا سلولی Cha نم تا



۱۳۰ ۳ : ۰ 
 یاب Pata كن هبهلا هبس دقم تقیقح

 ۰ رولوایرورضما یسلوا نابمو

 ارم كن راتمضح یلاعت بجاو

persنیت هلهجوو یغنیدلوا  etalلحم  

 Bik sl ض عو ۰ هناکمرب قج هلو ie و مایق
 نالوا مون رادمو لولح فرظ هلتهج

deyهد یمم ابلوا جات هعوضومو  

egal col 

 یکجهدا مومن بولوا ضرع هدمه
cladeضرف  atu!ندنلبق تفص  . 

 Ska gle نج یرلرک ذ ale “sls و و یسلوا

 ۱ هدا ی اصتا هلب راتفص تردقو هداراو

 هن ذم تافص ریلکم زال یتیم

 ۰ ردشلدا هماقا نیهارب هسا

  atlندسنلبق تفص هد هلهحوو .
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 وا  gles) colندنم زاول كن و تیضرعقر هل
 هزنت  ۰ lint cat*بولطلاوه و

 یسل وا تاذلاب بحاو و معدق تلذک

 تباث  God ghهلدجوم ر  lelیاتحا
  goal glردشفل وا حاضبا هدالاب ۰

 روماوم هدزم هبمالک بک یدعا

 هب هثلث  OK ceجامتحامدعهدحوم و لو
 ندنشانعم ( LSرونلوا ریبعت هلا ( تاذلاب

 و  Le yall (LSهشفیدل وا .تیهولا
 رولیدنا هست هج ورآ ۰

 هکر د راو هد یرخآ ناه رب كتفص و

 هجورب  Glرووا ربرقت :

 لدجومو ناکمو لحم یلاعت یراب رکا
AN عونصیثوا ۰ هل وا جاتح هنر 

> T= 
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cetر  

EN 
 ,٠ ندننښیدنکو دوج وم لوا اهد قر هيل وا

gee۰ ردا باحا یسل وا  Jeهک  

 كعدق le .لوا ندنس هفاک .كناشاک

 یعنص رثا كنا یرب ره كرانآ و یدوبجو
 ن داانا تیبا هلن هیفطق نیهارب gana وا

abyكبسدقم ر عناص رب  ITهشرب  
 ؟ Sha روصت ,یراقتفا

 هیت
 لاک نددام صاوخ كلاعتم قالخ

oyیتهباشم الصا 4 هدام هلدسح یسده و  

 یغیدنل وا فیصوت 7 عاونا هننسمال وا

 یک تردقو esl sly hey تاسحودوح و

 زالوا دراو لاکشا هرس رولفص و هلتافص

 ho. Tags تافص هز وج

 رییمسا هبهدام عاونا تافص tsb ند اب



eine re ate 
  7هعقیقح هدرا زاوا یراثک ام  dleهد

  dye Ohهابتشا لباق_یغیداوپ تیام
 | رداد ۱

 بول وا هعدق یرت ره كن هیهلا تافص

 ضرع  Gadiیرافدل وا  orthعاونا

Ope ها وز و ثودح یراتفص كن هدام 
 ردنزابع ندضارعا و لاوحا ۰

SNe هعقيقح یعوقو ast هج رانا 

 هقسشد ندنکح ها اضتقا نتو تهباشم و

cht هارتن: atl 1 Me هللا tae 
 دتبعب نو هدنرل هنایم یراثآ كنافولخم

 وا  gaرد هدنادیم هد ۰

 ٠ خاش و ا نو را وا

  ae alروصق نمرل رثا مز هکر دبا نیست
  9طاطخحا و ناضقن <  atندنسهرناد ناشو

۳ 
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 تیس دق تافص راثآ ۰ رلرویماقیچ هجراخ
 لعشاو لکا هوج ولاب هسا هينا“ تایآ

PLb یرلابازم هجاظتاو ناش be, 

 رد لدن یھ هک اقبح قرهلوا :

 ) تدنادح و ! slo allaنیهارب (

 ورعم نیهار ! نودام یا  aoهبا

 عناص ردنا مازلا یزس مالا یالع

GIL روبح هقدصت ینیدوجو كن الاصت 
 وشراق هزس قنرآ هنرزوا  OLتین ادحو

 روبلاق تحاح هنراعا قوس یلبلد ۰
 ؟ یلکد

 هدےهولا تولوا دحاو كمناص اعقاو

 یکی رش هدعا داحاو صیصخ یلاو و

 هنغيدملوا  ck SUTی راناه رب هما و

 OO نی اف ی توس حس ار " راکنایشیدوج و لدحا و هلارلزس طقف + ردرا و



Be aaدوج و ( هللا ةيانعب ) هزس رانا  

ceeمازلا ی ره دص  ablهلتهح ی راک  = 

GU ند زکل وا لئاق هتانا رکید هلا de 

 . هحطاو روما ارز ۰ رارولب هلوا نیما
 ید وجو كلام هلا bt UT تلالد هکردند

Gatهعدا  « Joیتااکوش ماکحالا هج و  

 قج هلوا یفاک هنم اظتنا obs LS هلا عادا

 نانلو فصتم هلا هلماک .Si تافص

 aly مولعم یدوجو كع ,هلار

 قح هلوا رئؤم هدلاع وش هدلاح یی دلوا

 بج ومو یاد acl las رکید هلارب

 pl oO . ردنا اضتفا كلتثد « ر دقو

 هولا pty ىنتينادحو dll هلا

eileدیاقع اءادو ی رلکدلبا داقتعا  

—- «a 

۱ 
 ناهرب — diy یلقع — یی را هم"
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 pb تاس cei هما همت تار

 8 ردندناضتقم

  Eتا فدا 9
al ىلقن لیلدو die olay SL 

 WAND دمت هد هسرویلوا نکم دولا لع

Jbتولوا  Ukکیا  obs Lasky 

 مازلا یب Mer Gal مغز Gulp قلاحو و هلا

 ۱ نیهارب هدنرلقد روب cls هب anole dp دصقم

 وج ۰ ر روید افتتک abo رس هبلقع
/ 

Ges ندنفیدل وا ی joel da ul 

 1 :thes ager داشرا هتل ادح و رارفا

7 

J 

De 
; 
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 خیرا AHH هب ا روس ارا
 ییدادبتساو درفت ءدقربصتودامیاو عرص
 هدیح وت تح ۰. رداوتحم Gro وصخ ناي

 مهف یراناو adic نیهارب نالوا لاد
 el همام نالوا pol یرالقع OS اردار

 تامدقم و هعانقالئالد gaa و ارادن هعانق

 هد dale Obl ی واج یتاراشا هب هب اطخ

on) ‘ 

 لها هدنرل داقتعا ی یهلا دیحوت

 pig pith a یلقن لیلد كم 3

yo ٠ pleترضح هکن  (a2)هبلع  - 

 هللا دنع نمو GL كم السلاو ةواس

 ی هشد ماکحا gros ee مل
= 
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 Galan و كلاع هلا یرلعا لوبف و قیدصت

 ىلع هکلب ۰ ردلکد فقوتم هنن !te داقتعا

 تناح dhe دحوم نالوا ke لعافقالطالا

 CHEN قیدصت یتسلروب لاسراندنسیونعم

 Golo Chae لیلج یادم ارز ۰ ردلوقعم
 dad هل الدو تازححم gal تلالد هنسل وا

 لقتسم هدناف یصت عیج ثالس مو دج وم

 عناص ینعب ۰ ردنواسم یسمالوا بولوا
dleلاسرا هوا صرف جد ددعتم  

 ۰ رایهلوانکع تلاسر ناهر ٌهماقاو لوسر

 یا دضن ًارظن هتل اسر na ار رانا یدسما

 ندکک دابا اد تھا هنص aoe لوسر

Sos هر parیس دنک تال وسر ت  

 ت اف رصن كل ALY وذ هلا نالوا لس ص

 د رفتمو لقتسم هدنس هفاص كن هبهلآ
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 hb ps هدننهولا صاوخ و تیهولاو

 hy یاد یانغ dad ندهبشو ©

 ale یسلوا Aum gia هدنص وصخ ههل | ۱

 قیدصت هدینا ءان هنتسمروب رابخا و
 یروذحجر هطالدتسا Og یراعا لوبقو

 مازلتسا ( EA akردلوقعمو .

 (هج زد )
 (مالسالاناقع cral rg ماعنالادااوم )

 ناب كنهلا دیحو هب یزجاع رتا مان

 Cab a SU نانلوا جرد راد هشنابثاو
 اع همابقم وش oly هلن Poplin منا
 ۰ زروددنا لق

 دلونم هللا ذخناام ) + هللاب ذیعتسا
 قلخاع هلا لک بهذل نذا alleys نامو

 ( نوفصیاع هللا ناهس ضعب te مهضعبالعلو



ee e Ws > ۱ 
ayامت منا  Jude oie 

 ه دنتفص تبهولا و ردلکد opel دابا

 ۱ 3 ر اک واشم هک
 CS یک یرلک دد یک ی شم
 یکیدلیا داجاو قلخ كهل اره cal هسذلو
 207 ینا دادبتسا و درفت ها شا

utyهيلع  Ch yeیزاتنو صاختالم  | 
Gradyعوق و رلدعزانم لوس هدنرانب  

 ] روهظ یرلهعاد ales العتساو رولو

 ( ۰ یدرلیا

 - ذم لاوحا هدنس Lis كولم هک ل صن
 ! توا + xal Eels هروک

 ۱ ا eR Vike ares ره
olyهدنرکحف كلا فرصت و مکح  

 - وما رل رکید ردق یکیدن یعسو قرهنلوب



ae :رشالاح هکمهم ردا هلخ ادم  As 

 فرصت یدا هسلوا تورلا |
 لا هلتهج gota) هل وا یحانص مات"

 (اشاح ) كن راتضح لالطاوذ

 هسا و ۰ ید رلک مزال یناص و زجم

 axl. pas ف اتم هته ولا تفض

 یرلکدلنا دانسا هلرکس یم یراتنظع ناش
 رده زنم و سدقم ندنسهلج كصئاقن

 ةهلا هعم ناکوا (Ja جد هدرخنآ لح ۱

 ش رعلا یذ ىلا اوغت ال نذا نول و ک

ueا"ولع ناول وما ىلاعتو هز اصس ۰  

aly des ALSضرالاو, عیسبلا  
 نکلو oes جالا یشنمناونهیفنم و

 (اروفغ Le ناک هنا يبست نوهقفتال
an4  

. 3 
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 / ! )2( bes ah یو لرش یانعم

atl J )هکید هراکر شم لوا ) لس و هيلع  
 هناشلا ےظع ails یک یرلکدلیا معز كراتا

 تاضوبف acta ید هلو كىرش هدنیهولا

 o E تارا تام اکرم کاتر

galeسدقن و یاعت ) كىر  ( a a> 

aleهلو هدنس وزرا هیلاخم و  Peta 

 -نانیس ۰ یدرلرارآ لوب هکعا هعزانم

 ’habla یرلکدلباو نع هل Ai y هيا میهولا

PE:۰ ردلاعتم و  

 را dy SE هیلفسو هولع مارجا

Cal yدقو  ai۰ رلردا تداهش  Dig 

 لالج هلبا Maly لاحناسل هدنحما تانکع

 نکل ۰ ردقوبهرذر نایلوا قطان یلاج و

 ترطف و لالخا یه رظنزس رلکر شم یا
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Sacدلو | شلبا لاطب | ی  Syند  

 - هدنا كارداو ےن ی هناوص4» تاسیدقنوت ۱

 قیقحلا fo هسیا نیااسعلا بر + زکسرونم

 یزکفزر ار al زکک ارمشا هکر <

 روفغ و رویعا SA 5K وقعو رویم
 Je رد یرلن دیا ع وجر ندکر ش هکر د

 ۰ رویدیآ ترفغم
 all مالک ی هتنا

 مالا یالهج نشود هنلطاب ,عز هلاددعت
 در ی رلناو هدنس هل اقم ماوقا یاهفسو
 ندنفرط inh VF هدند دص مازلا و

 تائا دح و هک س adic نیهارب نلیدیا درس

 یر ره هدنصوصخ داقتعا ینهیهلا

 کا ردناباسشش !aad وا دع ساسارء هجولشاب

 طقف ٠ رووا رزقت abl هدندع هوجو



“> ioe a) Pee (oe: Ther ill ria A |e _ و ۳۹ ۴ ی تر دنا ا کک ۳ 
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KN, 
erly aes: prea l Rsتولیساو  

 ell ۰ اه: كا هدماقم وس هلا عماح

 قوا هز سا rs | نمم زعل دل وا شعا

 ۰ ردقآهجور یررقت ؛ ردارحاو
dle alهتسلوا هدانز.ندرب  Glوش  

 مزال ىسمانل وا دوج وم البصا كلام
 هکن وج »۰ ردلطاب هسا مزال ۰ یدربلک

Akو ۰ رد هدکل دا هده اشم یدوحو  

 بولوا لطاب جد ددعتنالوا موزلم هدلاح
 ددعت طقف ۰ رول وا تبا تنادح و

 هات 44 ید وجو مدع MWh ندض و رفم

 SUT ییهمزالم وش هتشيا ۰ رویلک مزال

 (قیقحرت 5+( هلا یکیارک | : هکزربد هدنقایس

 زامهلوا یلاخ ندلاغحا یکیا هسنل وا ضرف

le tell geیافت هنصوصخ  Joa + 



Goy $ 
 هرزوا فالتخا هدضوصخو دوخاب

‘Seay 
Me oat), te gliداما  Se 

 یراعاعجاهدرنا ریل روم یکیااریز + زامهل وا

 هلیداحا لالقتسالاكن ره هکنوج ۰ ردلاحم

alleقجهلوا لصاح دوجو رر هج ورا  

 یحاص دوجو یکبا لد وج ومر هسیا
 لوقعم هسباو ۰ gal تانحیا یسلوا
 + ردلکد

 ضرف دجوم لالقتسالاب یرره ! قو
 دوجوم هلا دوجو رب dle هدلاح gird وا

 هدداحا ىر چ هجردفنو هسرتد روا وا

 «رلرولوا GALL GK بویمل وا درفنم
 تیافک دارفنالا Je هفلرا و thy الثم

 هیلراووب یشاطوا كارتشالاب توق یکیا نبعا



Ree py ۱ Bae ر WR’ ae meted inf to) ۶ از 

hee. 1 ¢ 
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away 
 oad قمهلراو وب یر ره رادسلوا قج

cleo iyچه ك رانآر وک ذم لعف بول وا  
 هکلپ ۰ زامهنلوا دع رثا لالقتسالاب هنر

 ههر ۇمتوقر بکر ندنسیکیا هقیقطایف

ae hensكنهرتوم توقوأو  oleelsy\ 

As!هدلاع داما هتشیا - ردا ابغتفا  

 نانلواراستعا دحا gall بک را هجر دم وب

 یرثا Co 48 وار هل دبا تب سن هنیهل | عوج
 تبسن لالقتسالاب هنربره any ۰ رول وا

Sly ۰ yeaa۰ هند ماع هلاهن رب چه  

 ران آ بواوا كعد dle دجوم dla ارز

dulلدحوم هدقد لوا هظحالم رر رر  

 «deal رلرولوا ترابع ندنرلوزج
 ترابع Say عوجوا هقیقطا
 هکزربد هد اوج ماقم هسرند نوبل وا



e 
is “Al نالوا nae 

 بیکرت هکنوچ + ردلکت ندنناش بیکرت
 صتحههدام كلاعهلا ۰ ردندهدام صاوخ

 كنافص نالوا  daهدنس  Hebیسلوا
“saat تابثا هدالاب هسا 

Gh slam ye لالفتسالاب و ةعفد یرره 

 وا نکع  gilهرکص ندنداسحما كنار یک
sled gh نکع GIs! دع دجوم are So 

 یر وذحم لصاح لیصع هدنروصو هکن وج

 ضعبیرب كنیض ورفمنیوملا تلذک ردنابترت

 داسحا یتسازجا رکید هدیرکیدیلاع ءازجا

 ردلطابیخد ی رال وارث وم عیزوتلا ىلع لر هيلا .

  ۱وح  ASمزال یزعع هدکشسکیا هح رب دقنوت

  heءازجا نیلیا قلعت یتردق كن ر ارز
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 ازال ob زحام کا هدنا قلعت

 ]553 قلعت كنار درج ! توا دو
 aE aly كنا هلغاوا G3 b دس هن رکید
 سم ۰ = نبع یسمامهلوا رداق هفرصل

 | :هنقشفالتخا Labs ردلکدهلا ناش هسا
 (Jack فالتخا نیض ورفم نیلا رکا
Geیرکیدو ییداسحا كلام یسب رب  Se 

 foils ot tin كردنا دارم gale هدمدع
elsهل وا  Ch yeزام هل واذفاتیدارم  

 كاع ot ly ییعی ندض elit هکن وج

 | ههادبلاب auty ۰ ریاک مزالیمدع و یدوجو
OVEءردندهيلقع  

B33 So تولوا ذفان یدارم de, 

 بواغموزجاغ كنامهدحا هيا قمالوا



 ay sah این ica لب

 eras’ (al) هزجاعوا هکنوچ ۰ رویلو
calدلوا  gsتیه ولا هاج  Vad 

 نی (gs یتفص كبلاغ نالوا ءردقلا ذفات

 ۰ رول وامام تدنادح وناهرب هد ردبا

 قیرطب هدع رک نآرق دیحوت Oley وش
 هللا الا ةهل ۱۱*ناکول )یرهنل وارک ذ لاجالا

 كنيضرا و تاوعم cm ردشلروب ( ات دسفل

gleهدنداګاو  aulرومر هقشب ندالاعت  

 مدعو یداسف كاع هسل دا ضرف اهد

  ردیاباجیا ین وک
 یعطف ما هدهابشلاب هسیا ملام دوجو .

 Nels رولواتباث یتالطب لددعت ندنفیدل وا

 يغیدلوا dk قلاخ عزانم البو لالقتسالا



  ینیدسفلو كب رش الصا هنتیهولا ob و
 ام وزلم Gb كمزال ارز . ردا قق

as kbsكص ورفم ددعت هدارون ۰ ردرهالبلد  

 كيش نایدا هدهاشم یدوج و gu یزال
 OY واموزلم ندنغیدل وا SLE یدوج و مدع

Honeهد  Col GILESهکنوح رول وا  

 ید وم Me ایش نالوا نک هد رمالا سفن
  رعاهکشعا لکد (KE outed sae ۰ زالوا

Ale۰ رول وا یدوم  Pe: 
 . قاقنا زا روح هدنند نبض و رفم نیهلا اددعب

aly Gob parle sهرادعیسوت و هروک " 
 | ۰ ردییبم هلاقم

 | قافتاو dre ey لمأتلا یدلاما
 ۱ + (leas وا روصت

 8 ale تبهولا ay ار ز

An 



ZSد  

ade 
ols & jai - ۰ ردنا Less] مات ut, 

 هد درج ( olلک بهذل  le allالعلو قلخ

  plamهتقبقح وب هلیسهلیلج تیآ ) ضعبیلع
  lel.ردشلزوب

 , ASG Lasهکزر وروک موزل هه
“al نیهار و هل دایلاثما كنو و JJs 2 

Ce NA» Soh ییدوج و امانا كاف 
 مظع  lel gilesهراندا  42 ybهماقا

 هکلدنا  ۰ wheرلهسیک قاطو هکنوج
 ’ aloeلیلد رلدسل وا قجهنلو هدنعز

 كض و رعم  sl jel AILروبج هتققخ

 رلریلیدا ۰
 هدندوج و كلام هلا اما ! obitهرلندبا

 رب كلام هل وا  ote yeهب و یتجاتحا
 تمظع كتهولا  Ltباحبا كم ا مهفت



1" VAY 

IED هلا ناهرب وش هردبا 

AN رللهاحنلیا ءابتشا هدساسا الاو 
alee ots ندا مدقن و G5 موزا 

  oleرلریلپب هدا تا هددکمروک ۰

allدجوم یدجا نيد  dleهلا نالوا  

 . دوجو Oe یتیهولا صاوخ كسدقم
 « تاذلاب مابق Dal A» تفلاخحم ء اب + مدق
 6 تابح « تردق « هداراءلع هلا تدنإدحو

 كتان ک و قیدصت ییسهلماک و هیلزا تافص
 دوحوم یایف کو عاونا نالوا دوهشم

 یدوجو كلا ر aby نوجما كملي هلوا
OFلقع هنسلوا  ieیغیدل وا عناق  

jaeندکدلیا  Keoقالخ لیلج ناش م  

Ble gas gle 4را 1 ییدلیا اوتحا  

 قرهلآ هناعما رظن ,GLA ماظتا



6 ۱۸۳ ۶ ies ae 
 " هج ردود یتاعونصم هکرایدبد  FEIنالوا

CH ram ) سدقت ویلاعت ) سدقا pie 
 كن هیلاک تافص  dhكنآ بويعا فاصتا

due ر ندنعو صلاتع نالوا یدض 

 ؟ یریلی هلوا روصتمو Fle قاوا فصتم

 شا

 ندراستعا رظن یتان اک abl ییمعت لاک

 رثا رب لک | Lins ندیدنک هدزنگیدرک

Oresنوسروط هلو  Me GAT 

 الثم ae 0 Lat یش رب ندیا دم
 كیا هدزمک؛دشا شیتفت ینیراثآ كلاناویح

 رل رثا عفان و سیفن قاط رب یک لاب یک

 نود Las لکد یک یدنک اما :زروب روک

Gras!جک كمرتک هدوجو هلب ناویحرب  

 ۰ رداکد یراک كناوبح ۲



7 PF: ia ۳ 

2 AM 

 . باستنا هعیانص و مولع ناتسنا یتح
  بوا وا زاتعو لقتتسم عون رب ye ییتردق
 . قفوم هنعادنا و عنص رايش قو ك

 ناسلو ملل هل هد هسرول روک ینیدلوا

HGهلارشا کا هدنمس رب ولو  Coal 

 O 5 ردقو یکی دلب هدا {ols یشر

 هدوج و Fly لک ا اهد دوخاپ Gite امام
 ناجا

 OM قعاراب ناویح ر دوخاب ناسنارب هنی
gts!هد یسعاراب یش رب ندناباب یک  

fpsلا . ۰ ردسلک د هدناکسما  cab 

 .Ao Fak هاب قرلوا ola قراخ و
Cleهداج تروص ر یلاخ ندروعشو  

 هقیفلت و os: 4b رکیدکی Grobe » قع و

 هلوصح هبواسییک LS قجهلوا رادم



“Hel چ ve 

 هرز وا كياحم* نف asl 98 دوش ك 1
 كنبج (othe 2 نا atls ربع تاب رخلا

 بیک رت ( (arb هیکیناضم تلآ ر
 Sy طقف ! Jel dT ردیلکد كعا
 ندکا رداو لقع نانلو هدناسنا هدنر

 هل وصح نوسل وا تاسحو شح نال وا

 مایق KE فرصت هليا clay تروص

dle “all Lat anilهدیشواندنسدقم بناح  

ele naمضو نوا . ely all 
 هدلاحوب . pe هل وا رداق cb اسومق ونک

 تروضنال واثداح هدنان دوخاب ناویح وا

 یعاص GAS كناسنا هقیقحا ف هفراعتم ريغ

4 
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ce pe ee 0 

۳ a se 
 SOL وا ارز ۰ رداک د می Ge وا دع

 Ses JI هلفاشتکا یتعبط سوم ان
 * روسلوا شلبا طیلست de یکی دنا مار
 Bias PA ca sy كن و قلي داراب

 یرثا قلخ و یعنص یدنک كناسنا هروک ذم

 ندنسلدا عض و هدوج و OS Gl هسلوا

 هفاک كر ارس یتیدل وا ی 3 كنا مدقا

 لا & وبلاح ۰ ۰ یدریلک مزال tae ee اقد

 بایسا هلی رایکح رکی دلیا دع قفدم
 + زدزالکد شا ا ا را
 مد رب لدبم و ه gine ریحقلح ناسالم

 یرارح حبلا دصق كم رتک هروهط

 لاصرا aah وق اهد ale رب bab روع

 هدربت هلفبفخ زارب ند رخآ بناح و ردا

te ۸۸3 مک ای یاب ی  



Symاندا عنص هسا هوشتو ۰  

 دغ ند هطر وم اهذ یاب الا و . ردلکد

 ,Gs اک هنقا و تاب وئش نالوا را او ورا

watدنا  culls aهلهح و وب طقف ۰  Aas 

gol aa۰ ردقوب  paleهرج  
 یهلیپ نکیا هدهط روع abl فداصتابو
 لسص اک ع !As هنس ومان هد وشل و ریست

 هروک ذم تشک هلا هطسا و وا هد شلوا

 ۰ رويل ریتک هلوصح

 یکی دلی Ser هلوالئاز GAT قمهصوص
diigoاردنا تردابم هلاصبا ی وص هنسه دعم  

Jol olyتسلا ( او را ) : ردا  

whyلاصبا بولوا ترابع ندضاخ  

a 



۱ HME 
 ردس رهاظ بلس رب انا ال  ne ۰هيلع

 نام دقم ل اتصدا هنس م دعم وص نانا

 اتا  a> arb ascهداو را لعف و كعا

ile هکلب .ر وبلک مزال كلدا se 7 je 

  Cladeهلیس هيعبط هصاخ نالوا یلوعحم

 ب ودیا درت یترارح وص هدلاصیا بیقع
 رول وال ئاز یطع :

 زلاثموب  dhlهکر دیا نبیل والا قیرطب

 ارب  LATقیبطت هتعا رز نف یجاتسو و

 اک رح  alسیم او  gleeلایعتسا نخ هم

 ردق هن یراماو راث آ هدنس هاس لامکتساو

 هن هسردشال زوک هبنم ه وهسنلاغوح

 كناتسو و كنک اوا  cir gaقر هنل وادع

dad صاوخ یرلک دابا اوتحا OY gat 

ot رابعندنآ نیلیا عادباو نیوکت oly هلی 
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ê. oa ۳ ۳هحالصا و هيب ر كن وا  

 ءرایکلوا و هدایزاهد نده ied رب
Naa dams ۱ 0 

 تالوصح لک و

 یکیدلیار
dw y gah oSلیدس ا يشر چک هد  saatندنسهلج یتاعونصم كن |  

tonاب  ae 

 ندنلسف دادسا هب یربغ .gale ردقو رح dle Gb ! توا + زامهنلوا رق

Rieرف ران "۱ هدهسلا لکد هیلصا  ac 
 ۰ رول وا cise كلدا دانسا کا لا

 isle هرزوا لاونمو به هتشيا
 بیست كلانا هدنلوصح هلیلامعتساناوک

Sihرانا  od 7 eeردقوبی هیققح تیعلاص  : 

 یاب تست نا ا ظنح كناسناو یصوصخ تيرذ ) ۱



 ۱ رک زا فوت ورا ea ۰ رداکد

 .HG Sao اا نالوا ماکو

 | رللاشم هجرلکب نانو هدکعا روهظ

 ۱ Ss) هدنادیم

  aeكراثآ ولز هک ك ج هلک ی ناب |
 ا روهظ هللا ة ردقب ندنس هررقم سیماون

 زوم یربع ندقح بانجو زردا داقتعا

۰ Sach قیقح 

 ربیعی — ییهقیقدوسش مالسا ءالع یدما
 هنتسیدنک تح لکد لکا ندندنک دحوم |

 دلوا ? axكلج هوق هنادیم رثارب لام |
۱۳۶ ۱ al ا رظن -- یی دلوا یناکما 
Ia, Loos تاع gu هک Joy? هن رز وا 

 یتسیدبنک  agةرزوا هی سیماوننیلیا



celleاصقتنا لب واو دک و.  
 نالوا عدبم یب هعید تام Kesh نايا
 هفلاسیهارب یراتریضطج ( دوج ولا بجا
 تاذ هقشب ندرلتفص نال وامولعم قوب

GY aisكن هل يلج تافص نانلوازسو  

 دال قفلو هرزوا لاک ةر هدنس ¢
 ب ولی ام زج كلقعالا و + ردب رو رمن
 قرهلوا هنفالخ كنەبضق یکی abl قرد
 نود ندرلنآ ابو لئاع هن امونصم ( اش

‘pelle 
atlیساضتقم قیفدنو قیقحصو  

 كن الاعت بجا و مهیم السا تالمهرز وای

 مزاول و Eo وا م کنم ؛ ربصبو 9
 ay ره كن هیلاک او نالوا ندتيه
 كنوب ۰ رل رويدا داقتعا نسخ وب کت



i na 

 Ge dead وااعداناکماهنف ال

aeعادیا  paisنیل 6 ران ی  

 دقت ) نوچ عناص !nb مالکلاب قالطا

 ندم Wy رصب و عع ( نولاظلا هفصباع

 jou یعا و Mls مصا هد بو لوا اخ

 عادا هرزوا am و کو ییتامونصم دوخا

 ۸یتیلک | نالوا :ay eae شم روب

w یس هیلاک تفصرب هد بويعا زارحا
al’ 

 اج هح UY وا te هم یلدا قفل و

 ۰ ؟یمرولوروک
Gsیکی دلیافرمشت وزرعت 4( داقتعا  

oie 5.21اتاق ولع یرب جک كن هلیلج  

 Mi تاشما! توا ۰ نم هزکب هننراتفص

at.ریمسا  BP aNوف و  hemeد 4..(|  

 i> J رثا - ردلکد عقاو هاش ant اقح
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Teal هدالاب یتیدلوا للل Ana ism 

 اهن ,ibis Sa هاش

tn pialزر  
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 3 ااو تابا لع دواعاو راهزا
 لصاح رودص حارشنا و رورس و حرف

alهرهم صابر یکح ها « " 
 4 راج راها و لوادحو o هز ا ها و

 GAL IE نانلوا هدهاشم هدنراارآ هردو

sean8 توت  aes1  



 Bad حارفا و طاشن "یداب یسهرظم

۲ 
 راک زور Ge ندناپ ماسو زم روک هرازوک " ۱

 ۰ ولردناباش عن ol ton هلتهج
 هدرابدا و OF وا هناشن نیلمنح راد اذه عم ۱

 فج Shad ترم باس oo gal هکروناوب ۰
 یشر هقخب ندم” رو adh از نیو

ol 

 هواح ? ( Sorیک ( تولایداو ۰

 هکردک انلوه *یداور هوا یماروا !توا
  ey ۱ندربخ رهو راموق شمزف یک

 یلاخ  vtyتاناس . بول وا ت راسم

 یشحور هنهداروا ۰ردقو را ندنانا او ەنى

 هلو راوط نیا  byرزک هدنادیم هڪ ۰

  eleوا حوریذرب ’ aieها رذک



 ols pie تا وه و ably اوت com ia را

 ٤ «ردشلوط هلا

(gate cil»هدار وا  nosنانلو |  

 هدب دش تاارغات فا اغا ل وهز مونرب

 هاب هد هس روناق ترابع ندنس هعيرسو

cur 5 obناقلوو یکهدنراوج كنداووا  

al sigهکنوج ۰ ردک رک قلوا یداب  
gcاننا  EVEN 

 هلل وا هدکع ae ) | وه یرهز)

Gleeالها  lal Gey۳ 121  
 را ردیعبط

 سین راد ی یداورب ! هللا ناصسق

aےحج راد  OLSهدام یش  

 ۳ OAS رح نیکو تارا... ایل

1 ۲ Tew i 
4 0 1 
Dr hea | 



 0 ا ریت اب لصت 7

 ahd y هقشب ندن ردق ge aS یتالخ

SSتیشموتمکح ٠ ردااکد لوقعم  

 نصت ءاشنام GS یلزا رظ اف یحاص

 هروکح اکا هدیس هعلد تردق ردا

 رب دق ےلع ۷ EF ناتار ات

Wbرظن ( رلهراغم ) ضرا فوهک  

 تاناوبح رلن | 1 هکریلی یک ندناعماو شیتفت

Datosلراغاطو یولاوأم  Sot LLL 

 i رد Jone لصاحندنا راحم

 ءاشا قرهلوا ند هلج یرابارغ

 oly od Malo هدرل ردا دربت هدقیص —

 تنوضم هداتش ماکنهو راب دامحنا راوص

 نالوا det هخژوص ندنراکدلیا اد



ok aye فيطلا ET 
  le ts seh op 1بنار جد |

  ۱ 2هرزوا شبا  obنریک دن راجما کو

AT هل 9 J وال اله بقغردناویح 2 ۱ 
og قلوا یسفت :یاحكناقلوورب شم ویس 
= Se lear اه تاره نالق اقا 
is? رب كفوهک هد روبلوا كعد ۰ ردیا 

 توم ) نونم یاج یرکیدو نوصح (
Sead lS) Le aa 

  talsاو
 نالوا  Ade is ledرنک 2 ۱
Hiss یفیدلوا یعنص كردات ےکح Gel 

ia ۰ ee راطخا 

  Hiteزود ( لوهس 3 ) ۳



A 

۱ ic latch sk نا وا ییاوت ay نم ۲ E 

E بولوا هرزواع ونت هلتهج بارتو ۱۳ 

We a) لعجینلاوه ( 

ae rarest ی و Tk 

ee ke ae 

pyleكارت ۰ ۰ رددعتسم و بس انم هدایزند  

 Gu قوجر !GA هنلوب یراصخا هعونرب

Led۰ یدرولوا بج وم ین  

 ody تواخر هلا تب الص كلوهس

ee anشاط هکنوج ۰ ردتحلصم یفاوم هد  
NSیداهسل  aeیدزامهل وا لاص هتابن  » 

 یرافابا كت ان اویحیداهسا وا ook زیتواخر

 SE یراتا تکرحو یعس هن هد call راناب
 - !ot ذاا tn ao هدرلاروا oad یدرول وا

 ۰ یدرلریلب



 2 هلو اب نم اکو اهصامف اوقاف

 .a هلو هلیس هلیلج تیآ [۲ ٣ [ ( روشنلا

aleeردشل روس تلالد » 

 je یتب الص یلابج 5542 یدما <
Stl gle Goals!یرانآ هد  Saleنارع » 

 طس وتم هد تواخر و تب الص هد یلوهس
aeهتعارز  UIDتشعم رادمو  

Ol =نالوا ردق رطافو ریبخ ےکح یل  

 ۰ ریلب Asi اش تیک یربغ ندلاعتم یالوم

Ly]لوا زکب ر  BEیرب هکردهکح  
 ۱ رد یفاوم a KL اضم وداقنهمزم

 ریس هاج ره هدنرز وا لب[ ما

 یتیدروب ناسحا ز aJ وز دیا تکرحو

 abl els ندربف توما دعبو Sa ندرلقزر

 «زکیعونوا هد یزکفج هراوه«یرابر وضح



Ba RS 
aac یر وند دام At 7 

۲ alsty dia pi a a اتش aly = 
  Gale oul, 4فوج قرهلوا عماح

SNE وشو .رلژوب دا نوکت هدضرا 

 هن راعفانم كض راناکسنوتن ربارب بت ابو
 | ءرلرويلوا خاص

 بلص ريغ و بلص ودماح و عیام هدنراا
 لیقث لب 6 زیغو لب اق یارطنا ابو نابوذو

 ناولا و رنصا ورجا ودوسا و ضبا ؛فیفخ و

 هر اس  ablلقشمو ءروشلوب ران الوا نولتم

 یرافدلوا  pts tharدارفا رد ه ام ی هب
 ناص وصخ حالمو بارش و ماعط كنم ا

  Raتعارزو هنت آ اشنا نکایم و

  ۱هوداوتحرلف و  Syازحاو تال اد

 « رول وا Stel ندرانآ پھ



 me و عفنا a e ا 7. /

 ۳ روت زا ناب هدنداعم ®

 ernie اهد یدوجو orl ۳ ا

 ددش ساب هبف دیدلا انازتاو ) هلتهج
 هل یسهع رک ترا( ساک عفانمو :

 رک ذلاب و اا ماقمهدنآ رق ] ۱ 1 ۱

 هدنآ هک ك دليا لازنا یدیدح ز [ ۱ ]

Breer Weتوق (  Prayسان عقانمو  

 ۰ ردراو

 هنساتعم كعا ai هلفساندالع|لازتا

 ردق شب ?ys ae قفل وا لج
 هنج هلا مدآ ترضح هبدیدح تا

 Spar alae) هکلصن ۰ رەش رنا

 r ماللاا ياع Spe هحون

 لاعتسا هدهنسانعم Ads ادا bil وش طقف



 ) ردشملروي تراثا لا 1

 lls ماطر هدنداعم صا

 نمرالقع ندنس aie تالبلعت هکزروب روک

 ٠روبلاق زجأع

 هجورب عفانم !gids لقسم لد دح

Glحلاصم ۰ رو_لوا حاضيا  Ue 

Sc padكناسنا نالوا عبطلاب یندم  

 Sel ig Ave pats هو و
 تعارز + ردن رد س زام هلو ما

ie LANES کاک ) 



so ways, هی 7 
4, a, aa 3 

1 

my ۴رد راو یسهصاخرب هلوش  » ed 

 gine بح وم زرولوا روب ا

 ۰ زرویمهدنا نییعت

eaeرازوس ی دلش و <  

E. 2 deدنم قم  eeeشوکو نوت  
 files ۰ روبلوا عاق هلس دعاک هسبا هنماقم

 OE ینادقف Us هکلبو نرم لا
 ۰ نم هلوا بجوم یلاع خاصم

 اا نالوا le یم se خجاتحا

 ح ۳ هرزوا 2

 و ا gly یو

slجاسحا 4  oa af1  



 Sais لد زا eas نا

ls a aبولؤا ب رغ نده  
 زکلاب نکل «ردکلام هنس هصاخ تد ذاج

 2288 لیصحلا ربسعو دوج ولا زب نع

 هدنسالاب كن هب رڪ تاون ) هداف (

 الزنا و تانيبلاب انلسر انلسرا دقل )
 ( طسقلاب سانلا موقل نازبلا و باتکلا م
 ۳۳ دبّوم هلا هرهاب تازحم <a صف

ney > Oyیلاسرا كننارضح مارک  

 4 ناب یلازنا نازمو یواعم باتک هرات او

 114 كسان دصقم ندنس هفاک كرانو و

 يني زار هلماعم هافاصنا و sae م
 3 هردشلروب 48 یمیدلوا ی



tet 

aes > Fass هد رف ۳ اس یطاقم 7 % 5 

pyنا بانر  olsهزکسرد دا  

Seرو سس  ae o> bb 

Dasa aقم واندرومآ لاو  
 یغنیدنلو فقوتموجاتح هطثاس ونانل وارک ذوب ۳ ۱

 + ردهابتشا ودازآ

 تبسانمهدننی د دح و نازم هلا هلزنم ټک

 ریایش هلک اهلا نم هض و رعم هدافاهدیعیدنلوب همان

 ی هب رظن هوف | nee | ae راک ارز

 ندا قلعت 4 هب alt er ۰ ردا لاک ا

 i رر دلی ی Anam فراعم

 هلا هعطاق تجو لطا abl قح
۱ 
\ } 



ve Gila :هد ذی  ikیلاخ  

 هدقدنلوا دارا هنآ "هلئسا هکنوچ “ردا
 رویم هلوایفاک هعادقاییاسلقع

 FER تکرح Sotuth انقم ال وا

 ۰ ردنا زی هلکن "هطقاس |
 . ردنا لاک Bade 345 جد نازبم ۱

 GIG داع هاضعاو حراوج ارز"
 قلعت هقلخ تالماعم یرلهجولشاب كنهفاش |

 لدع daw هطسا و تک نازيم ۰ ردران دا

 + رايازمت صقا al Me و &

 رجاز ندیعش الام gh هسا کیا

ade aaa feر  

 راب chee a سوفت ج



 دةكا wis lath ele ا 97
- 

  on omرويدا باا ۰ 355

ae ۱ isرولو كلام هنس دات  

oilبذج هدیث وکو  Gatelهتشیا ۰  

 سا کما جاضتا سا روش

 هلا ص هنعوبج ریمدرب سیطانقمابنات

wie 1هګ دیا  wideیس < ا  | ooh 

 . ایت اب تاک هل تو یا
blesبولوا تیاعر ه هیناسفو هناحور  

i sted asl هحرد Sale در هر lo حا صم 
٩ 

3 er EY ۳ pry ند یب Yh 

rere ندنفیدلوا كمد ار 

۰ ul gd شب q 
" "۷ 



 منوتو لاصفناو روب دبا ie a ان

OE a۱  

3 bac) هتلاحوش نالوا bo pas 

 . Ce ereساطانقم ۰ زکس زود 1

 " یاصتلا 4 92 دالو  ablهدر دقن یکی

 | یتح هل وا شم ایا باسکحا هلدالوب هسا

  lماودد لاصفنالادعب یسهصاخ تبذاج

 رویا  ceیغوبچ دالو مقتالیسه  ۱

  clsهن هسنلوا  FTFو

of ( یعانص bial ) کوو E 

99 ۰ ake 

 ۱ و
 8 ie دعا حاضرا هد یصوصحو ید

an - ed 1 5 1 

He هتق ga تیسیطانقم ۱ 
A 

4 1 

۷ M4 ۳ 

if 
14 ye a 



 2 هدالوو هربمد تك سطانقم ۰ ریلک مزال

۱۳ [le PAA RA ale dla dene La ; 

  یولازجاعاض yc lL ین هصاخو
Jog psiلی  elهسروسلوا هلسیس  dye۱  

 هنلصا هد abl نالوب عوقو Soest ناھ

 ola وا ماودلایع : "لدالو ویسا وجر

 كلطبهدمآحاضباینس ارو ۰ رویلیاباحاند هن

 edly قرافر هد دالوب هلا pas نوعا

 هکلب ۰ ales اکا SAS اقوعوجروش

 ۰ desk لاصفت الادعب ید هدریمدشلوکود

Golsهد كنوا ندزمبدل وا هدکا هدهاشم  

 ردا اضتفا كل حاضباینسل T ینیکح دال

 95$ كسبطانقم هکر دزکمولعم الا

ash,کیا كنس هچراب یدادتشا كنس  . 

(2 



 هچرابزیو + pete dye قاوا بئاق
 ةدکدشو هبیکیا ندنربهتروا سیلطا-نقم

 فرط تسذاح Sot Jor gl نانلوا عطف
 ؛رویدا ادب توق 549 یرایلصا

 قوا حاضبا هدیساروش هتشا

Lasردنا  . oaتوفداذتشا یکه د راق رط  

 ۳ : هدیدش توق هدل وصف فرط عطقلادعب و ۱

 Re كنەدرف ءازجا هل عطقابج ۰ رویلواادیندن

 : .راختارتومکو بلاح«رویدیایریفت یعضو
 iss 29) 5 ge و ران هلیساوقالا كن

 0 24 ۲ -ه د ردشلنا ناب i FER ABI هقول « ی

PE۱3 ۱۰ س چی  

 E ج



  ۰ paneو دیدح سیطانقمتازذک  ohدال ‘

  aco gh ChE ysیک هنوا كن هدفدنوقوط ۲۳
 همان توق تدذاح نالوا ادب odie وا

 Sure یک هدنطسو ا زارحا

 ا شاو ول

 ؟قجهلواترابعندهنزکز وسر رد اکوبیدما
 gal نالوا بایسنک A ندسیطانقم
 دنتسم هازجا عضوو تک رح هیذاح

 .یازحا دال وبای و ریمد هدر دت (gi) وا

 ندطسو LF عضوو تک رح یک هدنسهدرف

 لصاو هرخآ فرط یهلش رطر هقشب

 هدلاح یراکدلیار ور هل رط واهسقو رابدل وا
ollهدطسوت  CJ SUهدیولوا فبعض  

 رایدناز توف 2d رانا زوامت یطسو
 -وک لم تو هدنروصوت نکل ۰ كج هلند



ah ee oAی  

ety 
  omترابع نده ىش 2 ناربدنارق و یهر

 لیلعت وش هک زکسبللهدنا نیرعت یتفیدلوا
 نوسلوا مای ۰

 , Lalهدانا یغجهلوا عفاو هلزاز
 هدروسلوا لئاز شىدا رف تاسیلطانقم

 تدوص !رخوم  ۰ sglكنهلزز یتح
 برقت  at pamهد هاشور تلآندبا تلالد

 ساربحاندهلزاز هلکنا هک ردشغل واثادحا

Fal حاضبا یدما ۰ روسنلوا دصف 

  ۰ dailكسيطانقم ءازجا هدنعوفو هلزاز

AE لد ELS رحو ریغت یعضو 
 ندهن لاحو ۰ ردینپم هببس  GY 5bهلو

  Big AUSروسیاوا  AAI) Smوب
 رویلک مزال ندن یریآتهلهجو ۰ ۰

 وش راق 4 هعب را "هلساوش هج مداقتعا



 # ۰ زکساکد Het دنا هاش ds ا

tek. fa aie ea “2 وج هر وا oly 

 ا 2 = درج 23 shot و وردو "

gual yl۰ ردیتعببط یاضتقم یساوایک  
 : زکسروساوا روبع هکیمک یزوس كرهد

Jyهلاهر و هدهاشم !توا هکزرد  

 - انقم راء abl لاعاو ماکحا نالوا تبا

 ابا مود راخ یتا ذاح تیصاخ سیط

 هدش دصت یرلیش ماطوشیدجا ند مارک "

 لقع هکر ردا لاوسهزس طقف .رازعا ددرت
 هلا هدرطم تالیلعت كجهدیا all ییلس
 هلزک راکفاو لوقع ندکعا هیجوتو ليلعت

 ماک>ا وءرهاظصاوخ وش نیلبا نسیزحگ

Br Abبجوم 5-05 هدوجو  BF 
0 < Tat o ye ۰ dele gh بر ندا Sl ندنسیدن 



۰ 

 oe دیو ران آ هلا ay NE و

 ماع رداقو ےکح Pre by نالا صال

premداقتعأ یم  Gana Alla!ربلآ . 

۰ Ral فاصا 
۱ 

 دوج و سط انقم ندا تاب نوه

 ’aat وادع یفاک لبلد هدناب تداهش هیراب

 . ردلباش
 - | هدنیاد لح ندس ay هکن وح

Eهل وصح و  edنس>ا راه افیکی  

 - ردداوعلالک او داوقلا
 هد اب درد هل هنکیا rabies ارز 1

1 
 od rhe وا و رونل واتحایس و ریسهد Ja دایو

bleادت دا 4 . ولطم بوص یا نام نده  

te 



_ 

Lal 4 ‘he te ۱ ۳ fsیسییعسط  

(der oO oFهکعاتیاده هداشر لبس یتاسنا  

 uel 3 ةقحا ی Sane تلآ

 قاوزوغالفرب زساطخ و هلیحو دشرم
 ۰ ریبخ فیطل هلا ۰ ردلکد نکم

 رو اعاد SUL نوهضرا تاباک

 (we وا لقسم كتا dle 9m Logs . زهدکم

wilوا تیام هددسارغو  eek | smal 

 J و رارساو Se ماظن نالیرویب عادا

 . زدهدکعا ناربح ییابلالاولوا

 Ln gr gels Gy هفاک كتابن

 ءازجاكناوه وءام و بار یرغآ لاهدهمیا

 apie Jae هنس هی GAS ییسهیفاص

 ۱ ردیمعا es هلسهب اد راوطا
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 هکزرهقاب هدر نکروروط بوروک یلاخ

 بیک رت  alیرهلوا لخاد  limهیات
  1عسج كل دای ذغت و« تاساکا  BYبالقنا

Oley of رايد نک هطواو Joyal 
۰ Pagel زارحا pau صاوخ ale ae 

  aeناب  oth؛ازاو لاردا
 هلتاف هراس تاداجو یلاخ ندهد

 زروب روک یواسمو هباشم ۰

  Lassهک زروروک هدزمکیدلیا رظن
 ویلاص هصرا نطد ینو رص  Jeyییسادع

 یک ناویح تابناعفاو ۰ رویدا لوات
  ۱ېس هرزوا یراقایا نوجا بلج ینقازرا
 یییدما را و كلا ویح هددساک دراباتک رحو

 ges روی وا لصاو ail او



ran نوجا Bits ae 

  8رط ه راز كاسكو و , theیکی نبدنوقو

 راقادراچ ety و ; رویدلسک و یناصعا —
 "هطسا ویرلفادو و لوفویرانکت دن رزوا

 -یلع رازب و ۰ روبقیچ قرهل راص هلبس
 abl اوهو قاربطو gro GLI قالطالا
 هدرب نکیا هدکعا نظهد Jy gel یذغت

aan) ران وب هک زروب روک ییهسرتفم SUL 

  SULكران ك رەت هدنرزوا  Jeshasهل

 راروی دا یذغت  Seahكنارشح و روبط هک
Gad هدنرارزوا تاناویح شعب ety 

۰ joa 
 لراکنس یقاروا DVS ضوب

  Gaus giبجوم ( Gras.نهراصعر .

  ee ۱هلسعشرون هدتاتاب  Geo! elitاملیسله 



als a رارزوا ردا س ae is 

  1زنا ردق دب ها ترابع ندرهاظ رشقو

 رارعانیرات وطر  atlیرلناوبحهدرلنون
Jo getl یذغآو شیعتهلارلنآ dye jal وا 

ay Jas Els ym de یکئاص ا | 
 ندزنآ ییرا كلام تانا شبا یذغت

‘Jagd 

 ( روه شه ندنویعبط ) هجرل
 ناویح ( اب وراد)  Dieراد هنلاوحا

 ردشعا فیلأت باتکرب لقتس*" .

  ae 3تانا مرز وا فید را ناب
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spellیالآهلاور ر شءهراص یفارطا  
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  dalyتباث یرالوا تاهنس كي تلا
 رولوا  Shy ۰رګ برعآ ندنسهلج
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 بولوا ندلسقو راتوفع ندا قاصتلا
 هدزمخیدقاب هليا نهزوآ  GHزوتلیشب
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 لباق هلراهتعا ترضمو Cantey نولو



 og Py فلت هد نرم ی هیلوا اصحا
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 هعونود prar هک س لرل هچ رسم عولرب
ball)قالطا( 4  Joa!( نادرو )و ۰  

 روشلتفیچ كنم رموق dlr رکو ک ہک یک
 ناولاو فیرظتباف بولوا لصاحندر

aneتب ردشوفر یواح  dias 

 . هبرغو هعونتم تاشاقتا لرلشوف قوچ

4“ 

 اا 39 1



3, Se 
 هدراد هرلنوب « روی دنا تان نده ےب

 تاالبلعت هجورا  gilبلاط واجر ندزس

 دیم هدنقح نالی اعقاورازب ۰ ۰ زردآ

: 
 زرویک ادر بلک باس لیلعت ناسنلوا

 < bتایبسم هلیابابسا ثلاع:م قالخ

 هدنقح هصوصخح تاطاسرا یک دنن

 رج  Obl olهلو ه _ےقفو یعهیهلا تدام

 نوسلب هلوا هدبیس رب ٠< ندرلازرس طقف

 وزرا  Asstغاطو قحا تقبقح
  Sab 6 1sهب هصح  Vibeدانساو

  arندقعاط رتومین هیملا لاعفا اساسا ہل
 ردترابع . Gyeهنفو هلقع یبشره

  Gabiمازتلا یکعا ! or gtكلا عناص

  Selaهباسنتعا رظن یتسهناراک تمکح
  3قلآ  plرارونلوا مازا یالوفك ۰



 ae ae سرا هد نرو

oe 
 q سو و هعفال ثحابم Gly هک لصف )

 ۳ تاشاقتاوب هلج زا (ردشل دا م ده فاش تا ۴

dnaتم  Fs CSناب وا بلاط ندرلنا  

s 
 هل وا لاس ندضه یهشو دملقع

dai 

 —— ام

  GFهلاق زجاع ندقموق هب هنروا هلمجو .

 ردزس ههبش یرقج ۰

 درب یاس دوم الا بیت نباش
ls pape pad تاوصا فالتخا 

 رولو رانو كل رط باد دنرلادسص

 بلج یاوراو پولف  larlyروید .
 دی تیاف اذهعم  Kursهکردرا و هدرات وص

Bled pawl رعاصی pls 

QUE هدیرلک.لز وک CLL! رادفنابلج 
 كسورخ و هفارزو سواط الثم ۰ ردتفد

dui) 
 وا یداصت هدهرره یراعون

ue" 



{r} 
 نمهلاییرازوکندقابهراناناسنا ۰

dow لاح عدا ولاثم فرظا هدیابب 

 كلانا عون  ASرنا هکنوچ رد

 شوسهدم یتیرظان  Gyیرلندبا رکف
aa > الا یوذبولقعمام و. رارداشومب 

 ساب "هرابجو زادنا توطس هلا الا

 راروا وا زارفا سم 3

  Laeیتیداحااعون ران وام هلباناسنا

 ندیناسنالاج و نسحرازستریصب ندیا عز
 ؟ Sioa هدا Lol cara وب راربهدرلنا

 ]1[ روح ین هیاسنا نوع ۰ هالاوال

a] ۱ [یمرکدیهایسلزوک بول واهدن 59  
 لرکر ار dened gl كزان وهعیا یرلفاءفو

 ۰ ردەنسا:ەم
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1 aa 

  قوسچ ch قلعتم های بوسلوا بیج
 روسج ob fol ۰ ردشفلوا فیلأت رلباتک
 یدادعتسا هسانستسا و تفلاهابامدآ یب «نیبج و

 یتیدشلو رلعو نالوا دعب و بيرق
 لمح و yo هغاحا . فعضو توق یک

woolyوصخ تمواقم ه هیچ راخ . 
 Cb هدن رانی هدهج هراس تاهج و هدناص

 Des + gy فالتخاو تواش قوج

 -دنلو یعون ناسنا یوق لا هروک هنسهثج

 هنکلیا رادمنالبند (یکوشعاخح) هدلاح ید

 لاحرد هسلوا شلنوف bse زج هلاهنکیا

 .do ۰( اردیه) طقف ۰ رولوا كاله

 هچرا جوا sly هلیسل واناویح رب كچ وک

 قج هلبقاب هرکص wt F جاقرب كرهلدا



deve 
 رار هللا یغورب وق هنفرط شاب هسلوا

 هنفرط قوریوفو  abl othندب رب رارب
 رب هجوربآ هدن وجا ندو شا ماعلا

 شلوا ادب قور وقو شاب  oeلوزجره
 ینیدلوا شتا بالقنا هلاویحر القتسم

  Olleرولوا ۰
 تاداهش ندهد ورسم تافالتخا هتشيا

Si gem dle هکروبلوا لصاح هعطاق 

 یعیبط نونافرب مه هدنسیملا عنص یعناص

 هلا  ¢ sheهدنسهناصس تاعاداو رداکد

le داال ا هنمازملا ادحا هزرط ole 

 یرهسدقم تاذهکلب ۰ ردقو ترورضرب

 هردقلاو ملا عساو  Syهعنصلا و ريبدنلا
El نعاونا ضعب كنناوسبح بولوا 

 كجهدبا تیافک هدشنایح ماظن وهدنشيعت



ee 
 ۱ برن ها تان ز هنسهرظنم و

 ضعبیک یغیدروب داحاو قلخ هرزوا
 EG ةرهلوا هنفالخ ودض كفیک وا هدیرلعوت

 1 .افک واهب هدروبدا قلخ هدنیفیکرب رکید

 هدنهح نالوا بولطم و روبل وا لصاح تب

 : رولوا JE ہد ندا زارحا

 SE ی هلهاک تیدض هلمح وو هتشبا

 aad رااح هدنرب ره كنهلباقتم عاونانانل وب
 لوقعو مامفا .ماظنا نالوا دوهشم

bulهکردا داشراو  GIFلاش یب  

 ییدوحوم كناناک بولوا رات لعاف
23sوصخ  Glicهنسهملع "هدارا  peal 

 یتصاصتخا هتهج ر زکلابكنسهیهلا تردفو

 MA قفلو یشرب جراخ Comal عو

eesر  
 نولهاطاهلوشاع یلاعتو هناصس "



ro} 38 ie 9 : 

 یرلفدنلوبلقشكناناویحقالطالالع
 ساوحو هیناویح ءاضماهلا هع تاسیکرت

 یرلن وکت تروص Tab و هرهاطظ

 قلاقدو ىسهص وصخ ٌهفیظو لوضع رهو

 هژب رالاکشا و ai تافالتخاو ۰ یتیعونصم

 تمصمو نكح هقشب هقشب هدنرب ره رار

 هی راو هراریکس كچوک او قفلوب
 یثرب EP هدبناویح *هلماک تقلخ ردق

oolع رشت نف یراتهج قالوا یلاخ  

 Shy رد واحاضیا هداضعالا عفانمو

awedهبابلاو ماهفا هلی عالطاو فوقو  
 عناصرب كلام وشو ۰ sal ثارا تريح

 هثیشره كنآ بولوا ییلع رمو ےکح
 هرز وا <eral o "هدارا و رد

gan yكنام  Codeو دج وم  bbهنس وا  



۶ - ۴ 
ileییبل  Solلمأت  ablداشرا  pl »| 

 ۰ ولویسیف نف بابراو ع رشت ءال
 كن هینف قئاةح یرلکدلیا عالطا كنژ

Stale a jes۰ ملدا تراشا  

 یهدناسناعون scllthy هدناناویح هلجبزا
 هدزمتبدلا هیانتعارظن go ale Bud ساوح

 هن راغلو هدنسا وصق هحردكماظتا و ناقنا

few۰ رول والصاح نیش وم زج هد مع  

 od را رظن تف رعم و !(dob) هکنوعح

 هب هرهاظ دنا وف و « ab مکح یر ره رنو

 دوخابوفداصتهليوا شمل روب عادا یتیم
Jeو د وجو هر ور طلا هج و  pallیدل وا  

Galaتبا هدنسهجرد  Goal slبهاو  

 هنسلوا ناسحالا و لضفلا مساو كنيقيقح
 ٩ ردشع | ققح هءعطق ت داش



. ¥ 3 ae ۰ 
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 فر ۱
 ist ندەرمەاب هو زار ab راز 3

٠ dal 

 دبصعرب ناشلوب هدزوک (هرصاب)
 شارویب عادلا )2 Xe همر وک )هبهفوحم

 ۰ ردنرابع ندهصوصحت توق

tasهغامد كنهروک ذم  Greil 

 هیاروا ینلاکشاو روص «dill هلففلو

 هیناسناسفن ail abil y gl هدردبا لاصبا

 Sood كمروک ینعب ) ۰ رایا كاردا ىرلاا
 ( رول والصاح

 رونص مسر هلیسهطساو ایض زوک

 ناقتا Sod تا ار هل وا هدنص وصخ

 4 ,pa! AT هدنفوف Chl هعاکحاو

 تباغزوکهکنوج + ردلکد روصتم یداحا

 یناصس رثارب «هنصاابفدو زا و كچ وک



3 . NA 
 نانلوا داحا بولوا ( SYنایرط ه هراس

 ندرلاطخ ندبا  gM ge"یتدلوا ملاس
De كنا هدناب تیور لیصح جک 

E . ردراو هدیتیکاح و 

Aube نانلق act (cl) زوک 

 یلروةچ)  (CELعضو هنفب وج اولفش 

 نییامشو هدرواو تاطابر نک مزالو
 هللا هیشغاو تالضصع و  slyهقبط حوا

 وطر عون جواو  ( Oarندهعیام ماسجا (
 ردشهو فلۋم ۰

 وا ةقبط  Jطقف و نیتم و ید الص هعف دل وا

 و هکردنرابع (ندراز) نداشغرب عالم

 (نیعلا ضا ) هبهقبط ! aceءاشغ .رونلوا

 ولهکلوک روک ذم ( olyندنسیدننک

۰ BIS یماروامو gel ذوفن Lo 5 

 : a و
~~ 

3 a 
 تو

 اس ساب
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 کک ا ۱ ۶
re ۲ ۱ 1 Leen 

ersترابع نداشعو  Ollyهقبط  

Tit 
< 
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 طع یتابوطر عیج و ییهراس تاقبط یلوا

 تابترتو play الما یرلنا بولوا
 ۰ رایاظفح ail ماظن یک هدنراعاضواو

 فرط جراخ یکی اح كتعاس هدنکو اكنون

 ( هیئرف ) بولوارعقم یتهجلخاد و بدحم
acdتعاسهکرونلوب هفافشٌةمطقرب نانلوا  

 لخاد ول زات هنسهبس ات dale فارطاكنماح

grat glدع یلوا ٌهقبط هدكنهعطقو یکی  

 . ردندکر کو لصتم یناوج میچ هباشغ نان وا

 بولواترابع ند( ag )قبل
 ۰ ردهایس ans هاشم

od Sab ۱دقبط و هکرد ( هیکبش ) ۰  
* 

 كن هریصب هبصع ندا ته ندغامد

 ند 5 فرط هزوک و لصاح ندنطاسنا



 So mae Or Ma تن ترس تم

poe: 

  Ghدن ۲
aa براون وا لکا 

  لزوک یرمصب بصع هکنوج )
 ۱ قرهلرآ (ofa قوجر ad رک هنا
 هکر وی دا لیکشت هقبط رب هدنسهرظنم ( غآ)
 ; هد ردبا عسر هب هقبط و اعاد رلیش نایروک

 لاسقتا acy هدعب هل .سهطساو رکسروک ذم

e 

 یسیجنرلرنو ,ok رت وطر م هلک
 یافشو فاص Gar ۰ ردهیام تبوطر

 كن ( هبنرق ) بولوا vale ندعیامرب
 nee تاب ( a3 ) a © ( یک هدنسندف را

 هفرغوشو ردعودوم ( هل نلید

 ندنم هر وا و وا 2 هدیزمگیدرد

 هدر و هکروب راص هدر رز ولکیلد
 ع كلذ کهدنسهرواو )423(



GTA 
 یکب زوک) نیعلاناسنا" ( 83 ۰

 یراص و هایس 55$ كن ( هیح 3(

 .رولوا ولرد هقثب اهدو لهشاو یوامو

 یک هد( هیحزق )وب یناولاعونت كرازوکینعب
gaنده ولهدا  th › 

 فافشتیاف هکرد هبرولب تب وطر( ۲ )
 SHAN pede :فیثک هدفدلواو قار و

 - رانک یسهروابول واترابع ندم رب

a. )هلا رازر- °9 ردلتفاثک اهدهلبث  

 -) <a 3( رک ذلافلاس-یرهلواولوتر وا
 مسج زىكج هديا ناو هدنسهفرا كن

 . ردهدنک وا كنجاحز

wl )د را  byندش ورد  ws 

 و lan ۰ رولوا لصاو4یجاحز ےسج
gllas de®هلتک رضای قرهلوابیغ  



 . را ee د ىلقنمهنلاح

 كتا جارخا یو هلن lau’ ole هدلاح وا

 قرهلوالصاح یرکیدندنتبهک ر دنا باحا

 ) (:a وا هداما (Pe سح

 فافشهدو ۰ ردهیجاح زتب gh ر(۳ (

 لتجوز والثم .gol كنهطروع طقفو
 نالاق ند هقلاسس تدوطر بول وا مع رب

 نوتردت هدحراو ه هیکبش Bab وی الخ
 جدو ) ۰ رد Shes لعاش ی مع لخاد

 ۰ ) ردظ 2-9 هلا Noe نران تداع

Slsوا ےس ع هزوک یراتر وص  aal 

 ۰ ردایض هجولشاب هسیا بیس
 لخاد Lo نداقلعت هناب ره هکنوج

 تب ور هلن اهطسا وون هد ر ويدا ساکعنا هدنع

 0 ی .dil هکزوح ۰ روبل وا لصاح



۳۳ 
 isl y-3 نالوا رادم ate fy dal یایشا "

 هن رایضعب كندنا وق و طقف ۰ رد را و یس رطق ۱

 رنادهنیع بیکرت all تنكح رکا وشراق
 ol ۳۹۹ شعا عضو pile ماطر

 هدرظن هب روص تویلوا مات تیر
 ۰ یدربلاق ردا شوشتن

 تانادح و « ناعماناباش یسارو هتشیا

 Fal وناب هکردناهر ر وي لاد هيهلا

 . ردیآ هجورب
 هن رز وا مسج ر ple یتفاثکو تن وشخ

gloكنآ هدردا ساکعنا ندناههل وا عفا  

 ert هلیقص مسج نانلو یلباقیتروص

 !frre ےسر [odds وا لصاو هلا ریقتسم

 نەدا مسرت قرهلوازیفهو شا ویروص
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 ٠ واش هگدنا دادتما تاماعسش هکنوخخ
 4 دلع thos . ربا دعاس SIS زچ ردنا

cisهج رغوط هلبقصحسج نانلولباقم  

 Ws تا یشاروص ےسرت قرهلوا مه اوو
 هدعمګ تلاح هدنلوص و هع وا كطوطخ

andyهدیعمح كط وطخ ۰ رولوااتح  

 قرط fil یک كج رم ( Baal یسدع

 av fel رورم ندفافش pom y ) بدخ

 یوتسیناحرب Gab دوخاب + pl هلوا
 بد یرخا بناح هسرولوا رقعمایو

 eer ناو ody كرلاکشو ۰ ردیللوا

 ط وطخ ندا عمعت هلسسر ورم ندفافش

Ailesلصا  eosهد یسهطقن  ee 

 . نم هلواعماح ردق وا كی ناوج ۰ ردیط و
 ۱۳۶ ها glisal ينا كنو en) وب



NINE Esaنریم  
 طوطخارز - ee. id دور

 23/7 ندفنک ,Cad الا هروک ذه

 نانلو Sern یفادشک هدعب هدبودنآ

 ot Lak رهسلیا روم ندر د ےس

 © رارالشاب هرادتلا قرهسالفاز وا

Lo sheثناولا 4823 ندداوس  

 ین اداوس هدلاح یکیدلبا ساکعا ندنس هفاک
 . رویمهدنا س اکەنا ندداوسهلکعا تر

 S55 نالوا ,WaT هایس هک لصت

 ذفات ایص Gare نالوا یواح ین ۴

 ین آراکنر اطو هکنوچ ۰ روسیمهلوا
 هصاسطاب ۰ راردبا فیفخ هلصاصتم

hg۱۳چب  



rie Poo 
 ۴ pe ۰ دا صابصتءا {ab اهد قلهابت

  كناض هو ?yak و مولعم هدیساروش

potتنفک یاسحاروص هدنلاح ط وطخ  

 ale موسم cull) مسر هد هصا و

 Glob و ساکعنا ta Pa eat 3x4 وا

 ص وصخ (da هلتتسن هرلعس نالوا دوف

 ۱ تامد2میدما ردنا فوت هنس وا هرزوا

ِ 
۱ 
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 اض oil sa Saal هلئحالم هضورعم

bleرزب هلتهج یتجهلوا مولعم  BI 
 eral gs هدقلو عوقو dem وه كت ور

 یک هدنشیهلا عنص كیگح راافو حاضیا

padزاغآ همالک هلیدصقم حاصفا ی  

  قفولاهلاو ۰ زرویدا
bo 2ساکعنا بولوا عقاو هنا رم  

 halo هزوک هیعاعس طوطح هدا



 هقبط یب راتروص رو وا

 sf آ هدهیکبش ib ۰ ردنا سرت هبهیکبش
 + pil لاصیاو لمن هغامد هلا ساسحا

 یطوطخ ساکعنالا دعب كنابض ا

 poe رانا رک | هل-نهج یغج هلوا ږيقتس»
saclردق ههل وا لاو ه هیکبش  

 (Vogl gu رەوا كجا دل
velرارا شاو  asروص هان  Bey 

 ۰ Jon! ens ole < قش راق همراق

 هزوک Cie ےکح ile یدما

 یتسلوا یالمه ( هبرف )هدنلوخد" یادتا

idکا هک یدروب  OBA.هاس ذوفن و  

 یلخادو بدع Gola am وكلا --هدنس

 aslas طوطخ -- dum 59 9 رعقم

 Ge يتفاثک هدعب ؛رویدبا عمجت رادقمرب
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 + گو و ۳ ۷

= é 6ا  

 a هک دبآ دوش هدندهبام تب وطر نالوا

 ۳ هست ره قصالتق رهت رآ یچمح كط وطخ

 DI ررویدا ادب توق هيس رت قرهل
 ( هیکبش ( le هل دا روص ees هدنرز وا

 OE ند (ask) هلببسح یساوا رعقم كن

 هار وا ene geod رادقم gw ط وطح

 كنا Bay روص at y ول وا لعصاو

 ردنا عسر هن رزوا ییساحو یطسو

 قح هل واثعاب (.a وصح شوش و طا سان اه

olهدب ول وا قوح 5 رص اص وصخ ۰  

Jo)هدریدقن یکیدایا باما یععسو  

 ۰ رد رورض ما شوشتو
 وشرات 442,69 ےکح عناص هتشیا



PRP sere oye ° - 2 Bae 
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 ۰ یدروب pa هلعضو Gl شع نلیئد :

 قەلاو یک زوک 2 ا ا هکنوج

 ندا طب رییاشع - یسادا قیبضت و عیسوت

 ods یمهدارا لرظان - date تالضع -

 دوم ندهنام تبوطر bE ندنعیدنلو

 دا یرادقم نلیروک موزا ندارض نیا

 تئ و (gts ز آ ایضیمب ۰ ردیالاخ
 میسسوتینآ نوجا كیا لاخدا یفاک رادقم

 ك« هع ا شوشتر وص نامزینیدلوا قوچو
 ل صاح بوساطم هدربا قییضت نوجا

oy gly!كنهیحزقو ۰  gil blهاپس  

 یدو dey كناولا راس دوخاب یوامایو
 Sohal فیفخایض ذوفت هلاهط اوو هک

 Sims « atl bl كنك زوک طو

 كن .یکبش هدولوا فان یرفوط هنرارانک
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 درک اش ارز ۰ رل هیلیانییعت هنس همهم تمدخ

 كنا ون وکو وا بول وا UI كنلعم امت اد

 (Sry هاکهولج هنسهیلقع رو ص
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 رد زسهمش ۰

 | هدرب |  uk dukes abهبهروب

JS) هليا هیعییط نوف و Ot fo 

ریه تروص لوا ندن رلع
 دهلي و 

| 

 تاشو یرلللا لیضحت یی هالا اقع

  est ass hgطبلاغاو قحهبعص راص
odds ص كج ant’ وکر وا ییرلنهذ هم وه وم 

 راداقتعا  y aoe Aیرلعلاح هنسا

 ردمزال ۰

 هدنف as تدم اصح كراثاهدوب

 طقف ٠ راي هلوا هل رخ وب هد هاد سرادم

هل وا le و لب ق !acl ف هب ويد مولع
 قج 

 هرب Ba ه-سرول 93.( 98 یلدنا توف 33 و

 ردف ه:.تاضما Cy دم یراکدلیا ماود

dnt acl lacماکحا و  eesیه هیذب د و  
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۳ blake یالضف صوصح رک 1 2 مش 

 هدهلیس  Gok tafeرولوا . ۱

 یرادنفاو تیلها : توا  Fleنالوا
Pgh esی راتماقا هدنتکم كناد رک اش  

  تاسردن نوسلوا تعاسر هدنوک هدندم

 وس AS - اضتخا وک (aa فا ماها هر هض و رعم

 . دظفاح یر هه بادآو تادابعو تاد

 4 هیمالسا ماکحا یرهاظو ۰ روتلوا
 cols adie مولع نانلوا نظ فلاح

Ge cathهد هباس و ۰ رولیداقیفو  

 تاترو یئجدش Ila یراحی داقتعا

lesتادآ یربسف وللثم ینج هلو توق  

 تا !a dat da “هل لح LASERS و هشد

 تماقتساو حالص هراد هلئهح یا

 ۰ ۰ رولوا شادا نيمأت og jbo هرزوا
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تعاو نايزا زا
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alo S اشو مازتلا یی Hs! ندنانعصا 

 | ماکحاو هيد داق ! Aanنویعمیلعت

 هن بصك و نییعت رللعم ندنفرعم و لع بابرا

 ندلالضوغیز یشاقع كرنالبا ماقشا

 یراتدابع و ندل التخا وداسفیرا هی دبادا و

 * رولوا نوصمو ماس ندلامهاو كرت

 بار هلسردن Gib مولع هکلب و

yall Jailتاعونصم لیصافتو  

Galeلرد ماعضنا هدهاشم و نام  
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 هنسالاب هجرد كتناتمو توق یرداقتعا —

 عیصو ae سرب هکنوج ۰ ردااقترا 3

 ہدماک:ےھ یتبد راح هش زا رظل بب بیر
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 هلوش GLY نالوا دحومو نموده

 , کمد نص وصخ Olail git عونصمر

Barks aioeتوعد 4 هلفح الم  

 ei piram لاعتم قالخ هلته یکجەدا

 هد بیک و سل یرلوا نابزکی یمهلج
 تردق هدنراکو کو ۰ رردا تعراسم

 ۳ سایت ولع یمدهتنملا تک و

 .رولو خوسر
gee caelلیصح لاک ۱ هرزوا لا  

 God gl ندحوم لضافا نادرک اش نیلپا

 مالسا ند "هزوح هدررول وا نیحانطاوذ

 dle Sear نطوو تلودو یسهظفاح

orهدن اب  aslهباوصق  jou!1  

 هل ون كننارمضح روءا یایلوا راز
 تاربدت (Gad واتداعس ine و ربخ ضع

WET Pree - 
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 هلا هلیسوو و یرللروب قفوم + هلیلج

olsتافاکم هد تعافشو هناصس  

a)دملا  al.هایشدا ترضح  
 ورافو Cha رکسع بتاکم هدیهان تناید |

 ant وا سپردن dob د م gle جد ه دن راف نص

 د ربع ن٥ هدفورطا غار ed و شم الشاب

 تاسیردت .دنرنوامه هناخ هسدنه

Aweرد ةر وب يع ویو درج هم  

 یارآ هات ors ظ تفوزآ هدیتمج ۱

 ۰ رد م همش oral وا ی دحوم ن وبع

ye 7ملمت هدهد شرو هی ادا بن 4 هکن  

 . افک كنب رباتک لاح fo نانلوب هتک ;
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Hr ۱ 
  Spiردهدنادمم >)

 یا  PS Opelلاوسحا نک

 هلا ر رفت واف ثح اتم او هناس وسخ

 هرس هرکص (asa | فە واطم مات

 هظفاح و لقعو حورو تابح راز هکزرد
 a5 pe ھر افت یاوف یک ef اذو

 نالوا ناکرال ادىعب ق (4a وا كح هديا عورش

 رولوا نا <a ها ,Re xa Obl وس

 هدنفاعا SHAN ف عساو یابرد و زربلاق

eSید را هام  imناکما هرو- 2( 4(  

suas 
 هل فک A هدرمرل:هدابشاروص هلج زا

bamفزاعع بود ودو وایثر و ریلی دنا  

 ,A هر ندود لوا لئاز U2 راکذا

0 | ES" ee fw VONT raa SOF. ACES ر oy Pek E a 
hy ASS 1 y > ۳ 
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۱ Wie و oS > Are 

a tales 
 روینلوا روصت تالوقع» هدزاهذا

  eeeابا  SU jes COBهداروا
dy rope ody رويدا ole 

 تقیقح, طقف  sy pal Jieهلی ادا
! fea $y یمرولوا رداق Lek 

 راک فا هکر ونل و لئاسمقوچ كىندلىبقوب
  alleیرلتض وع وشراق اح ناهذا و

 یسایابش كنب رب جه ۰ روید ماود الاح
 .ردشمافل وا لحیرامهو شمهلديا فثک

 . روناو fal lool یتفشک كراو

codeلم مالک یرلفد وق هب هتروا  cole 

ualبول وا  teیلیاعو رویعر و اس  

 . رویهدا اورا ( یردص ترارح
 زا
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  Gloلوقع كنالاعت  Go ptsافخاورنس

A pas ید = ادا یمروب 

  Ao LLرد وا نوعا قهر ۰

 هدب ار ون هکنوح  atنادان ھا ا

 یدنک  thingلاردا د رادة.قحتكنسا وف لقع

SING رطب نس هس دةم تقیقح هنک تل رات 

 ردبا لاقتا دنکح هعهدنا لا ردا ۰

sa? کر دیک د تارغ راح ! توا 
 لالغاو نشاط دن را وعا لو رادم یارد

 ble وتادا-ج و شعا EE یتارابسو

 فقاو هنلیصاش كن Ml تاناویحو
"ls a4 هم وه 



io 
 ندد ییساقح as. aes اقا یاوف و

 = رویلاق زجام

Ch هناسنا هققطاق . gylyliae? 

 وا شم هنقافآ مولع قوح  gralهدلاح

 هندنک  dlىساوقو سف نانو برقا

 ندنف رعم = wوا ( 9aواتس ه دی اب ول هدر

 مکبا ( orرویل وا مصا و یا ۰

 تراس oe 2 ودح 1 نودالاامااب

 DN oy ضرا BNE دوو بوجوو
 ast y مکیدلبا حاضصرا 5 حرش هرس هدنقح

 «O24 ال« و دب ییهارو لئالد

 ه ch زا و ,pad UN هدام Ye هردص

 هنا وا ناوک الانوکم تنمازحا تاکرحو

 ا ا ھن ہار اس دوج و هدب ودیا رارصا

 LAL OU نیلیا تدا-مش هدنسهجرد
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 ۱ و
 ,Dil هلا زکشدلوا oA KE هدهاشم

 ؟ Ket OF هدا راکنا یددوحو

 ! قزاب كب هسیاهل وا
 ندطالتخاو شوشت زکرللقع رک ا

 نوصم ندطاتحا 4 هفت رک راکفاو

 ۰ رد ز ورص A رک دم راست وک

 رظن ناههازکسلقاع هکمادام !مدنفا

 ao 9( قرهبالپوط یزکیراکدا و زکیدا
 "یهاود راک ماحا یزس ۰ زکنوشود

ac3©هبش كحهروش ود هر  arlyطملاقا و  

 col Slo تدم ۰ pe ake هب هع داخ

 ۰ ردلا وزلا عیرس اشنا رو ربصق

 oe كدا ند مارک عا بتا

 تابح و هدردش یکیدلیا Ue ی رالاقم
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Galsیقالم هلاوها ماظع رآ مس هر  

 قجهلوت عوقو هداروا ۰ زکسرولوا
Anant pulaشڪ هاف  Ell, asl 

 ۰ زفلوب نانوط Goll كلرانچروس
 oe تمالسو تداعم تاستک |

 یلطانتحا ان اد ناسنا لقاع و رولوا هداید

Godly gabرق  caندلوصحا لوءامو  
EEندرلی-ش عوقولادیمب  deهدزاربحا  

 ۰ روالو

Dفط لسم  

 السا ne ند هلا زکلاح یدنک

 زکهسردا لمأت ینیرالاح Spat لوبق
 .زکسرولو Sl هجور ییب رالامم na رط
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 2 8 Hohl ابساع « رروسلوا لحاف

 یراذد-لوب لم Sle نسا تاکشوک
ae E ۳منو  Albyژزملهد  

 ره تولوا !jabs حنصم و را هفص و

 در لر وک و یس و Sak وا

lrكنافرهو  Ghlyلخدم و  

 Po اتاق راجع
 هروت هنساضتاهعف ومو لحره و ۰ شل وآ

 رار رم كسکو و راردنمو شفشود رابلاخ
 دسیفن Sol یرابالودو رافارو شان ود

abl aut’ yیراراودو  Jamalرتءاسو  

 هل هرا Al نازمو یرنازبم اوه تاقو

 «رارورو giv lal oe زت
blوفا  guia!»لجا هاکهرنتر هد  

abl لک | رظنم رپ Fle Gill و Gary 
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 p&s راجاعاونا هدن آ هی شادناهطاحا

Coleyكرهلدا بر راهزا  Aglare 

 یرلضوحو las I راوص نده ریغص

 ندتشیعم مزاول و help هدکلدا الما

 شلدا لاکا هسرولوروک موزا ههل ره
 دصف CBA S و ریبخ رظان لصاحخلا

 هن راسا سا تیورو ماکسحا 5 نخ و

 شفلوا dag و اشنا هلقسباعت و تیاعر
aS galهدماظتا لاحر كجهرب و رارف  

 . رول وا فتاو هنو
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 :هنض ورعم تاب وح و یرمصفود یدما
 كقفر یکیاوش نیلیا هدهاشم ینس

 (OS aL تقد KG فطع 23 رط ره یار

aeنقنمو تیک عواصم وبشا هکر د  

\o—> +e 
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 . ردلکد شاو دوحو ندنکلیدنک لاح هم

Slyمناصرب  Chebلخادو هلیعنص  

 تلترت كن ۲ هد مزاول نانلو هدنجراخو

 + ردشیهرک هماظتنا ودوج و هراد هلناقناو

 مسنص و لماک عناصر ةقيقح هدعناص

 هدیزاس بدنرت ویرامم* نفو رداق هاشناو
 رار نیشنلد هلو هک شما رهام تیاق

 كاسروپروک ۰ شل eal اشناو حرط
 Lad gm تحارتساو تشیعم هدنو ! اب

 WE نویسملیب هلوا خاص هتماقاو

 ۰ ردشلدبا افاتواداو مزاول

Garyزویمروک هلهزوک یعناصوب  
 هدم هسر ويد هدنار وصت انعهدمرکف یتادو

SSفوئوم كتعانصوش لرکو هدندوج و  

  تردتو نافناو oS 3 ۴ نانلوب یپلغ

 اب هو و دور ey eas سس ی

 ا ales Ae ee و س م“

ESO O E OOO eee ee 
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 دهش ردقهرذ هدنسلوا Jl یتافص یک /

py yslكن آ هکنوچ +  pastكمروک  
 یتفاصنا هلاهروک ذم تافصو ینیدوجو
 .ردلکد طرش هدنصوصخ كع اداقتعا

 یداقتعاوش كرثا لیکمو یار هوب
 ۰ ردزسههش یتبافک هدکعا باحا

 نانلو ندنالقشم تاکشوک وش اعقاو

 مب زو-نه یعضو تح كراپش ضعب

 اقلطء هد ران ] نكل gael» نیعتهدهدمرظن

 2S | ارز ۰ ردقح هل وا یطاصمو مکح

 راکشآ هدمدز یسهعفلاب مکح لننالقشم

 رب مکح یعضاوو سوم كنو هلغملوا

Oldمدح «رویدا قق بی رالبیغیدلوا  

 سپس أت وعضو یش رهدنچ راخ تمکحهسرا

 . را
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 هنسهل gies Olio ورعم وش كنو

 كردا dj laa هلهج و وش هدقیفر وشراق

Lyeتانسهکدمروک هلمزوک ن ! ربخ :  

 ?Be وهشم olay شهاب یرسصق وش

 تاکیدایا داقتعا هد pe pS هلوصح

 هلا همزال تافص و ییدوجو كعئاص

 عفاولایف ۰ مکجهیمهدن داقنعا یتفاصنا

 دوج و هرزوا ماظتا رب هل وش لر صفو
 * ریل هلوا هلارودص ندردصمر یسلو

 عاص هرکض ندکدید dl روط طقف

 لرهردزک زوک هندراو كواو هنلوصو

 كن او خاطر كسکوب هدنتمجرب كکشوک

 تاکشوک و ۰ روروک ,GEE هدنکتا

 هدکعادادتسا ندن آ لر وص یک هدنس هاب
 ۱ :هکردهنشادقراهن رز وا كتو .رالکایتیرلل وا



 ۳ یاطوب + ینسیقبقح ردصم

 by وریدنامز عدو هتشا ٠ ایك سرون

 ey تاک شوک راراک زور ندنستهب

 .ade “i یدرویدا تباصا 4 هعس وش

 هدندرظ Jaw هرکی ندا نارذک

 شاد یکیدلیا ba هاروش راک زور

GLb,رو وا عج هرزوا هددع لاکشا  

 ماطر یفاوستم هد هه اک .فلاس* of و

 ۰ یدررویدا زارحا عاضوا

bined یارحا هد رر وا OED 

 SEAN وقد رش و CEH هرزوآ لاونموپ

 هدک ءا قیفلت و لب وها زرط :

S95 
 راطعاو chy els واو لاک

take 
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  xب ر: چ

dads,اضیب  llماظتناهداضعب  

 روم كرەدا El یرالدب هرزوا
 كجو وش Moule هللامزاو راودا

 بسانمو قله رره ویرا هط وا و یر هفص

 یرادمو قرطو یراهرحب و 2-3 ماطر

 لاو ناسلو یواح cole و لوادجو

cassهک هلو صح عید لکشوش نالوا  

sackتیادب رانو ۰  oolقتشغاط  

 هلس وص ر و عاهد هيدا رارونلو هدلاحرب

 تیصاخ یهدروءاح و ینارط شعالصا

abateصتلا  Glندنعجهلو عوفو ازجا  

 ple یهیعاقجا ته نلیدا هدهاشم

NE 
۰ pata 
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 كر هدا رادحا نددهاتشم میم

ae GS sole vas tee DI 
 ناب رستم انا و Lal) تا یوزوا

 ۰ یدررویدا

 دلراطماو chy یعالاتباسم هدرلنون

Jlelماظتنم یراکدلیا  GAYیرالودجو  
 هراضوح لرهربک هراکنکو قرهلو

 زمایدروک یدعشو رایدالشاب هکملوکود
 ۰ رایدتا بسک ی هن اراکماظنا تروص

 نزاوم وتاعاسویناواوشرف وش اما
 .رفاسم لفاوف نچوک بوئوف «یلاوحو

Useراکزور»ریلب هلوا راش هلاق  GEV 

 عاضواهدنا ol لقن هژیحرکیدندزبح رب

 ناو رولو عوفو فلاح هد هعقاو

 ؛يدراراقیچ هاکورریک هاکهنسو را ۲
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a So sleet هنساوا راح یدهاشم 
499 JSS ریش dle g لفاع راطماو cho 

pole لعف ر Oo fil al هداراو دصقو 
 یک Sil pais تاکرح اما ءزل وا
 و

able} II 
 By هرکیدکی كن راراث

 هما ظنا و ناقنا یتالقشم ها مصق وش
 ۰ ردل ghana كا لاصبا

 عونصم هلتمکح تاما رمو دصق كنوب
ae ہرن We ضعب a یلد aia Je و 
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 .ردنادقف هکلب و یروهظ مدع لتحتصم و

 eget ر ل راقفر وش هتشا !ن ودام یا
 هکروسیل والاثم هنلاح ر هیمالسا tla تلم
 كسدقم هلا ناروب داحایتاناکوش ۳1
 Jagd وا لثاق هنسل Se رات و لع رداق

eb 
 هکمروک هبا” تپه ولا

ols 

 ۸م ےن 5



Gop 
 هندوج و كنافصو تاذ Jae او

 ضمبو .ررویدا لالدتسا هلناعونصم
 das رایدنک سدح Sada gay اا اک

 orale وزا هدهد رود وا رهاظ

 هدكنآ های رلل وا هدکعا هدهاشم حغاصمو

 ملست gall -نلاغت ندهیفش تنیکخ
 « رارویایا

Cygnet لاشم هرازس هد cere 

 یازجاتاکرح هلنامز رورمهدزس هکنوج

  Sed Goole.-ع روم هد نب وکت

 یازجانارودو تکرح ایوک .زکسرویدنا
 -اضوا نالو هرزوایشروص كنهدام

OW GEE قرهتلاغوج GU یهدنع 
  Goudyشا لاصیا یرلنا هماظتالاح

 یوقن هرارفساو تاب هلبا یعیبطباخضنا و
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  ALbyهلازا یرهمش  er.عورش ۳

 عفد رک را یر همشود < مکجهدنا

 هدزکناعا قد رط هس زاد ماعا . هلازا و

 سا رس طقف ۰ ردظوحم یرللوا هبقع

 لوص و ها وص  ose) ۳هماقأ قرهنلو

KE هدزک [ET ین هعطاق نیهارب مکیدلیا 

  Gee EMI alyليس هلا روصت
 لاعفا هلسهولا تاذو یزکز عع هدتفرعه

ead و pol AT القع ند هطاحا Bap 

Meas) | كح دیا ےل تو cal xel 

  Jape yدجوعو راقلاق ندهروا یمیه

 ینیدوجو كلام  SUGثادحاراشخالاب

 تل ومس یهوصح ثكعا داةتغا یسمزو»

۰ jal یک 

Lipsy الوب لا كرل ەىشون ن 
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۳9 Soul Pe Gt راهحروهشم 

Ey Mp عفد GH al snl, 
 هلل ءاشنآ  yyهدافت یا هلا هطسسا  gfهبم

 ردقحهنل وا نیمأت ٠

 هکزکسروید . ی وا همش  HPsهل

مج کزسهداروصت دوجومرب هبوا
 دامو 

 وا مسجتروص و مسج  Hlتروصیک

او اید هلو هدام اک هدهلوقعم
 اکو نوس

 دوخا  elit Lasىلعف نوسغلو

 نوسعا لوبفیلاصنا هدتول وا ندندننک

 هسدقم تاذ زک دام هلا دوجومو

ANE 

 , asl aهد زا هکزکس رود ٹالذک

  onكعا روصتن ییلوصح ندیشال

 "هدام رک دارم هدندنو . .زبمهلوب هد یناکما
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aN ytودنصف تان کماظن  SP 
 ره ge تیک وا ضف و یدیاهسل وا
 هکوبلاح ۰یدریک مزال قو هلیمام هدیش
 ناسا واقداطهو نراقم ad ودصق راز
 :Shy gr زهدکمروک رایشقوجكت

 هنفالخ و دص تیک و دصق یرایضعب

 ترورض هدرارویلو عوفو قرهلوا
askراروبعالوبقییعمرب هقشدندنرلل وا . 
 ینیدل وا مولعم ندمدقتام هکزربد زب

 دوج و تلاعهلا یدسجا نرد عابنا هرزوآ
ge i Eهکن  

 هکوبلاح .ردشلوا مةناهرب a ودح كران | 1
 .ردنکع رغ یدوجو هسفن hak ما
 يماکحاو ناقناویينص تبارف هيا تاس اک
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  Bedeملا هدر ج

 لوقع هکردثاوا  antsیليضافت عبج

 زجام ند هطاحا یتبرارساو صاو خو

 ۰ روبلاق

 هحافص و تاذ .Cher مع هدلاحوت

areو  gloتداهش رج و تردق  

 AT هدمه ۰ ضلوا راکنالباق كا

 شازار >ا ى2 روما tis 8 - ظع

 cha pty لوقع هدلالدتسا هتل وا

 نالوا عدوهم A ai y یقافنا

 تیکح و ترظع YS bast aad را آ

chia. Lawلخاد صدا تعح  red! 

 هددحرد كجهیعا هطاحا برش راکفاو

 .روا والماش هدهنسلوب

 هدنسهجردیفلفالراب كرثاره ! توا
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ng get هدندزن امکح نوت یتعفنم 
 قثاقح هدلووب هتشيا  Suهدنخا |

 هنساوا قوس كن كراش نالوا لوهحم
 تارابع نالوا لاذ  SGloblyقئاشحو

got ندا ماود راد هفشک Gor J ذم 
 زکناد  clesهلا وزرا وش هدهنلک

 زکدیوافاو راکفا نالو هدکادا درس

“9920040 4 Grad gh لباق ییافخاو jm 

Sau ى قوح old ر کا ی 

  out y Am Jawفرص زیاد هنفسشک

 هدتاطخ یک هدرادابمجا یراکدسانا

 تقیقحرو ۰ رویدا روهظ ندهرکص

 ریکر ارق هلا هدهاشم هک ردهلسم و همولعم
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NS و هدزک رظن Spe هلرک yall 

 | تاقوا فرص هدف و هيلع تافاشتک
‘atl هدنرهنایم هراس یالع نلیا» 

jrava وا هطاحاو سصح هد یسهب زج 

 ردقوح هد هنر +

 هراکنا یتقیقحو هدردا هراکم رکا

 و تلفو لہج ON نم یشیق)اق

Go yarزک هسرولوا كجهبعا رارفا  
 یهدامنانلوب تاساکلا ما هدزکدزنکزرد

gon dyسل  ablزکفیدل وا هدکشا لاردا  

 .وصخ یتیهام نایو نیبعت یتقیقح هدلاح
 lyme زکسیمروبلب هدیاقافناوعاجچ ا هنص

 .ردلدام دهاشرب del و«نهاعدم هنشیا

 Sle gy تا رم كغامد ثلذک

 لاردا Slim gly Ol ge و تاقوذم و
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 ا راوص E و کھ توا

jai achoوا لاصدا و  Jهدر ودن  “As 

 وس طو «زکسرود روبدا لا ردا غامد

 ةدمرت ناک ناس راد هنّشاقح كناک اردا

  ردیمراو ?by 4 هتروا See روسلاق
Seamهد تابح  die + uP 9 ab»هج  

 = 146 dela haste ءا زحا Slim صد

 رها وظ وش هدلقعو ردرهاظر ندنره

 Ll ۰ زکسروب دا مکح fiche ردن درس لج

 هدیه س نا ییتقیقح ها رها_ظااكاد

 ۰ زکسرویماقبح

 (aad هد ب۵ هد راف وب هر سلا

 ۰ ردمردهاش
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 نولاق aS gm ۰ staked 9 هدهیشژول

 یربس كناماعشهکز کس رود ریهساضتا ارض

pa aes eliروص هد )452(  
diyقرهلوا 4 ولقم  arsمزال كعا  

 یرغوط ییابثا یناسنا لقع اذهعم» ریلک
 Gat cory كنسلت هروک هحکوتسو

Kony gualلاقحا رب راد اکو نی ۰  
 عافترارادم arb رکمدشعا ناب لوقعم

al gh SEIریلی  + 
 Lobe تولوا pools تباف جابوق

dua gleقوا دادسعت زکراتلاهح راد  

 بولطم مالک راصتخا اذهعم ۰ ردلبقان
 هزرویدبا افن۶ ۱ هلردفوش هلفلوا

See dno A>راد هناس اک  lemمدعو  
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 سد. هلا هلا  toروصت ادوبجهل 

  Stab Hmزکه س ر دبا شب رد یزک بن ره
 نالوا باوضنرا_ةمو فاصنا یاضتقم .

 كماعا لوا-ظن ه هسدقم تقيةح تفرعم

 زکسریابپ فيدل وا +

 تعاسر ال . زکیدا 4-ظح-رلم

Das guesزونه  Giliلاردایسارجا  

 aay یعناصر كنا هد صح نایمهدیا

GAYكمروکینآ درج نکل ۰ردیاقرف  
hilیتتقیقخ كمناضوا  Sheبلاط  

 یتح ؟یلئد زفغلوادع لوقفم یسلوا

 is ae كنو LaF ہد gil ییعاس

 - هماقلالیوط هسفو ردیملکشلارودم

prهوا ردیتنولا ضیا تانک  
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  yang elواو ردیفیعض ردوو
  ۱راکفا فرص  «Kelمک ره یفیدالشا

  S261 Eyدل دظحالموش كنم

  calیتسكمروک یتعاس + ردرثا لقع
 تالبصاس زکلاب  ottersیحاصتراهم

dud y ۰ ردآ تلالد هندوج و bailey 

 تل الد هنروصو لکشو هاتققح كنا

 اهدنس اذهعم .ردلکد یناشكتعام كعا

 یقیدل واهدسنک و ا زوک كتعاس یودناا
: 4). dole eared gm وم ءازحا هدلاح 

Bribe Wy Sk ندکر ظن 2 hey gs 

 كسکعهلب لصن :
 هوم هنب رالاکو تراهم كناعصا رثا

4 56 asli_o و ols Lb. + راریلب هلوا 

 لاو  Fhe os 2Bكفاكتوش كنس .نمهلوا
 ردهظع فرعتو هد وهب كن ۰
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aرظن  aflزر ویلی زاکد هدنساد وس كلج : 

 تقبقح تفرعم هلا هدهاشم یتاشاکهک
 رادم هدنقح نی BU وزم هلو ل وصح عاص
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  beرب عماح یصاوخ نانلوا رک ذ

 «رویلاولردرب مرلاهذ ینروصت دوجوم
  aKهليو هدناذدح  Chaeیشدوجوم

 -الطارظن هکنوچ ۰ رویروک لاحم زهقع
 فاصوا هدنجما ایا یغیدلوالصاو كزغ

 زرو هلس درفرب فصتم هلباهروک ذم ۰

 لزسهکزربدهدز وشراق هزکرازوسود

  beزکغلقلوا زجامندروصن یدوجومرب
 دوج ومكنا  Aiندنوارز ۰ مر و للخ

 هقسد . Chisقئاقح قوح  dimروضت
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  oulوم هدرمالاسفنرانا هدلاح زککیدم -

  Jo ged glo geراهراما ولیاد هنرادوج وو
 « Goalرارویدا تل ال ۰

 یشنم كزکداقتعا و مزجو اصوصخ

 - يلعبئاغلا سابق دصقم ) ندلشتسایقر

 Ny Oe ندسح هکقح هلوا دهاشلا

 هل سايق هدهاشمو سوسح یدوجومرب

 هنابنا هدهباغوا ینمزاولو ماکحاكنا

 :هکلصت ۰ رودوا ترابع( ردکع دیدصت

 صاوخ oath كنایشا زمغدلوا علطمزب

 : زرویمهلود یشرب فصنم abl هروک ذم

 ۰ ریلیشهاک | هدندزک زوس
 م

 وا ادو و» ره رصد als اکوب فسا

 (es فرصت ھل دادرضا لات همه ورود یفاص

 ۰ زکس روپ دا گر یهوزا
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Emکو تاق نالوا زک اور زک ۱  

 act ( سابق (!Alt عداخ ساق

 ۰ aby عقاولا هک ردشملا
 یفیدمهلوا علطم تالدتسه هکنوج

Gobyمظع  yاعم هسایف 9 هدلاخ یقیدنل  

 (cook l plas ییماکحا Oi pe ةئيشرب

 هطلغ هلهح و و یاسا . ردنرتاقادلا تبلا

 .ردیماوركعا ذاخا لیلد یسایفنروشود

Lo ya)هدبلطم یحرب و مهلا ) 

 هدة ”pu Gi كلوا هدزک و لاح

 كلاعهلا نالوا یناعسج و pur هک زریلب

 هاتقیقحروضتو «ردراو lad هندوجو
 ندةن یتلام (Cig دوجو زک رادتقامدع

ole!۰ رویدبا  Soaks Mle geومشم  . 
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Aنداققح هدام هدبودنا سابق  

zlطع  De92 ود ندهلغ>  S yeyهلو  

 CME بلس ییدوج و ناکما لدوجوهر

 + ریلی هلوا باج ل صن
 لدوجومر هل و رک هسرد رکا

 هکز رد ۰ ردن SALA دوو

 ! ران | تداهش

 مسج 'ہدامو سج زک هسرید رک او

 ر ر وباوج ۰ زد ثءابدنهزت ندهراسو

 هک ! نهار نالوا تباث هدنهدزن هک ز

 روص نانلو eb هلکناو كنهدامره ران آ

 ay Jit وا Gale یمهفاک كثصاوخو

 Alby هک مادام asl ۰ Jy geal تلالد

abs Atرویمهلوا نکع یرالوا نزاو  
dleallقاوایزا وعدق هسیا ( هناشییاعت )  



  رهوجایوهدام ملاعهلا هدلاحوب ؛ ردب رورض
Golندهدام صاوخ دوخاب  AMR, 

 . .سصو یعطففالخ suid sl ضرف فصتم

 x ری اک مزالهلا ثودس> نالوا یرو

alle۰  

  cist yقیقدن  Slyردص مذا- 

 .ردشمک هدههرک

 ALR am ر (goa كلام هلارا ز ST هسرید

 هلو زر ویدابلط لیلدرب كجهدبالاصیا
 ٩ ی زام هل وا ox LaF lea لیلدر

 goal نیدمارک مابا ارز ! ریخهکزرید

 قرهلوا ?uae تاقیفدنو ثح قوچكب
 تاذ هنک كسدقا هلا هکردراشعا نقی
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 هد ین هیغطق ص وص) كن هب د مش تعب رمش

 ۱ ردهلاداکب

 یراتهولا ناشتمظع كن هیاصستاذ

deal sl aleeلوقع  da pnیرادم  

 . ربلاق pam Coley یدام كب هلتبسناکا

ane تقرقح هسنا No pie 
BU هنص وصخ تفرعمو لاردا Besley 

 رانا قلا هدهد تعیرش ۰ زامهلوا

 نالوادافتسم ندنهنص  i yeماهل اهیهلا

 روید  Ge ۰هدنلخاد یرلعسو ٌلدابع

  olyندیهلا فلکت هلا داقتعاو اردا

 هرک اذم ردص هفیظوو هکروج رو رخ ~

 ? قبس هد ! Gliهیلعفو هاذ تاغ ص

atl روصت یسدقم یالوم هلیسهببلسو 
. AIOE هلبا GE's مزج ینیدوجو 



 ۳ زتفص ,AL هنامآ لها تیر
lasفیلکت هلرداقتعا و شمردلب  jack)هک  

 تلالد هنسافتا هنو al gta Shy لقع
 یرلناکما هدتیدحا ناش SIL + رویا

 .رویلوا لاق هنفیدلوا
 Za Deby هدنتصم all تافص (

 naa a ید وا ترابع ندرلتفض

 ( ردشلدا حاضیا ندنفرط

 وصخ ثح ندیپلا ةسدقم تقیقخ

“alaeارز ۰ ردس ا  

 ans رازح نالوا راکرد ندتقیقح اردا

 یراک دلی ع ورش ane ثح* وش هان
 بادرک و یرللت وط هماه وا فصا وعهد ر دقت

 . ردلاقحا بلغا یرلعشود هنلالض

 هلرعز تقیقح لاردا هلهج yy هتشيا
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 ثلا رطخام لک » ردراشهروم راک |
 نفی « ثللذ فالخ یلاعت Hy تلاهوهف

 ذسردا روطخ هنره gly هیبت هکبلف
aayوشاب بول وا نینمهلج تا  

 قیقح دوبعم نالوا قاب هجو ۰ردکلاه
 ۰ رد ربغو یفالخ كنآ

jl )نا هسدنه (هج  wih Oye 

 فله یه وا هنکلم و هدادعا هدنسلام

als SACSفرط هرزواقف وا سٍ ردن  

 .دعبط» روک ذمبتکم و شف هلق ندزجام
 داوم ) نالوا fey هدک Lal عبط هدنس

 ندباتکمان (مالسالادناقعنیهاربیف + ماعنالا
 ۰ یدلر وک بسانم یلقن هلحم وش كن هبت 1 "هلاقم

 ها هسدعم تققح هک هل وا مولعم

 \\ بس چم ۲ 2.
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alamتسلاح ونابم تاذلا بسح هتان م  

gable,هزنم  ptyدید هل-دهج  

ALIS (فیرعت  ) ۰ ردلکد نکمكلدا 

alas’) Ola alندنقیقح "هدافا  

jo pols۰  

 load كنالاسءتیراب كلذ ىلع ءان

 حسو كسالخ لوقع كارداو تفرعم

 .روشلو هدنجراخ قاطو

 هلا برتیاتنعو بلق ةیفصت هجرک

 تفرعم ( لک دولا بسک ) مال الاقیرطب
 فرعی ال ( نکل + ردلکدلاحم یلوصح هلماک

aulالا  ast olin ( aslقدرط وه  )راد 224 

 هدرفر هسدقم تقیقح فاسشکنا هدایند

pads1 یافضا یح + رد شمال زا  
 هدوهش ماسقم ینا ما ظع نب رقم و



 1 در رج فا دهد(

 صن ( الع هنوطیح الو)
 ۰ ردلاد اکو هدیلیلج

 لاردا ییسهبناذ تبوه یدنک ناسنا

 رطاف !ELE هفاک ae وا زحام ندهطاحا و

 JG مدق و Jade موق نالوا یعدبمو

 هلهج وه نتدحا تاذ هک وب

 نیلا كارد
 لا ردالال هد وعلا سا sel ال لقعلا )

 ( هیورارارس
 ییپا سد بم daa’ tis Dy طقف

ck. akiهکلب ۰ زرللکد  Vlندنهص  

cue lhoتیدق تاق نالوا یال  

 Adan de تم اوو 8
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 قیدصت یغلراو  allelو ۰

 < eid وا RY ae سا حح سو

 .ردنرابع ندنوب هدتفرعم

  Lighنمدنفا مظعا ماما ( laidرک (

  ( ot LETفص ر اک هتفرعمقح هللا فرعن

(dliely هنافص prot هباسنکیف هسفن 

 ۰ردراشهروپ  Gaبانج ( دال ) رزب
  ore Syl anولا تاذ  hdفیصوت

  Hyتافص عیج هلهجو یفیدروی

  Acieق> ندزمبدلس هلي هلع ءاعماو

 زندرلنلب هلا تفرعم +

 لا ردالا لرد نع زا ( لصاطا
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 [۱ |( كارشا هلا تاذمسنع ثحلاو» اردا
 تف رعەو ییا Clim rum وت se وطنم

 دج وه یلوصح SM a> ate كن ها

 ام زی یتینادحوو دوحو ثالءاکو دف

 یتشاقح كنافصو Old sly هلةددصت

leyفازععاهدناب كاردا یا وثش رار  

 . ردهاکلنا روصقو زجع
 هلا ms مه و تددحا ols هسف 9

Sat [1]ندنقبقح  pkكل  
ellهدک اب یهللا دوخاب ۰ ردیشانندک. ا  

 لوا عرصموش نالوا هن دانعم ردفاک

 عسصم ۰ ردیمالک ز٤ دنفا رک ۱ قددص

oolینانعمو ردکر دیح بانج  Nal 

etaلعاثح ندتدحا  oad:رد دوم  » 

 ردکعد
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jlرداکد  . 

 (تالذیوس aie » كلاس رطخام لک )
 ا 2 lee رانابل زا هک الرس

 .رزامهلا ییرایدنک ندنلب وروصت اعسو

forge OF o ball Leسال) هسیا  

 ( ریصبلا علا وصهو "یش هلشک
[v]ر وتسد  alleدہشت و لیطعت اعا  

 هداقا هي زنا Ale و زدنا as ۳ ندن را هقل ن

 لع ; ردوو یلثم كقح بانج ۳

ee SM a> 3ةد یرلنفص سعد و  

 ندوصع و ملا ) هدأ «Jiao ردص وص

eT ۱ + ae۰ 4 ~| ۳  
 رخ یر سم هددح | ونا ه ايشا میج Saat یی

 ( ردقو lar هدروک ذم صاصتخا ءان
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 لیصحت مان نانیمطا بودیا ادتها ا
JBI . 

 زعدنفا هجرلاین و همالا یدام

 هثمالسلبیس وبشا cial دارفا یرلتمطحم

 هل ءال اف (Is Xa قرهروب داشرا

peor,[۳](هردقا و ردفن نل مکناف هناذیف  

 + ردرشهروب

 مج زم ا مالکی منا

 ) یفد كن هیات همش (

 هلزمروصت یتمضع تاالطاوذ هلا

 es رات ales Clete یالوم[۳]

 Sa یی راسدقم تاذ aS اما ۰ زکنوشود

KEIویتیهولا رارسازسهکنوج ۰  BSت  
  Gaylهطاحا و رب دهن  prowlزکس ‘
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Eye)سیا هدر سا لاعفا یک یغیدلوا هدا  

 نرو لوا J 5-8 Ball ری و لوب هده. رد

 . ردن رتالاب كب ندنسهطاحا dys رلدهذ
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 یراو : یرایلاع دارم هکلب ۰ ردا باحا
 .وچوکهدهبنرم كج هک نداروا یراکوک و
 یراثآ rads aS) > eb ۰ ربدل

Greeneهلېج و لوا هدرودلوسب ردف  
 هدست Bal كنو ۰ قجهلواكعد .رریگ

۰ dal dpe dew! 



pe 
  be neeكلذ  ( S349لاو  aiهدارع (

 هحو ۳ هل الدساا دوصعم  Glقتلوا

 ندب رغم دالب م ع نینرقلاوذ » ۰ ردکرک
ine یشذوک هدقدلوا only ale x 
 ورغ  odsهل وا  Jیدروک هدّعض و ۰

 رد ورم هلهج و و ید ۰

 نع یراکدلیالوبقلاب قلت تلوعف هلج

 لاونمو 020 pins Ey ی هد رات

 ۰ ردشف وا قیقحهرزوا
por ule ole~نین رقلاو دهن رات  

 یاوص باوج Sod دنالاّوس یغیدل وا ےک

 ۱ یدل وروص ید( ردنکسا)هرکصندقدنلا

 هدرګ لحاس ۰ cal یعور amy وا

eg: )یلاع و ثادحا هرانم 1  

 ۰ یدر و باو هد ردشعارام و رات

 ردنکسا سا ae یدعا



e 
 تا رودص شنوک هدنرظن ال رظاب یو

 یدروپدبا بورغ هلهجو لوا بوناب « ٠
 رغ دالب ارپ ز  ayرظن هع ندنلحاوس

 همی ندا  STرحم  btبثاغ ہد رغ
  aeدرد  Awروک ذم رحم ۰ ردا

 هسبا  oleتنوضمو یتاغو قوچ یغجلاب
 ردبلاغ یترارحو ۰

 ( هدلاحوت  ( ate ine )یظفل

 بثک هليا اقج۔ رظن یراریبعت نینرقلاوذ
 راوت هش وشم  yasبولوا شلدا ذخا

Ne سوییلیف نب ردنکسا ۰ ردلکد ربتعم 
 كولم  (Soyلوا سم بولوا ندنساب

 تنطلس هدو + رددرک اش كن وطسرا

 تول وا یبحا- ص نارکیرکسعو ریظع

 لق يب ( اراد ) نالوا سرف لولمرخآ



> eR TORS 
7. 3 ۳۹ 

۰۵ o 

 کد
raقالطا هزک د  ialروسلوا  ( 

 ere رغ بناح Le || aka هدندن ول ۱

 ۰ ردشعا طبض یارا تکاعو

 ۰ یدردارمثت یدتشر تد هاد

 ساج هداضعب و Gly كرل د اتي هنس

 ندنغیدنلوا داب 49.4 ور ab رادتعا یسن

 ها ردتکسا 4S a2 90 4 apo راک | قوحر

 ور یح و ob ool وا ps یکبا 4

 وطضرا درک اش ly و par بحاص

 . راردنا دف هرزوا قلوا
 ۰ ردشو هداهذر هلو هدیواض.

 یدنک طقف * روبی دنا dni موج یدنفا ۱

 تراشا J هست وب و“ ر 9



 و
: jal وا هدافا یسل وا pI هطاحا Ss 

Cha رفا هلرک لحن gral sively sl 

 , Salعج ریلف ۰

 یک ردنکسا كن راتضحنین رقلاوذ

 ۹۳ هاد لها ن وت bls و ثالم

gall ylرد:کسا  celal»یتسلوا  

 رایش نالوا دهعلادیعب هکنوج . زغا اضتقا

Liesكنو ۰ نمهلوا مواعم ندای ره  

 ) یلچ یدعس ) بول وا یسهدیدع باپسا

 هزدروک Ja هدنسهبساح

os al ydندور ردنکسا هسیا  
 هنس < ۱۹۵۸ ob Jala « yal واقوح

 ویا تاب اتاق
 یاس ر نقاد

 هدندنس كشدح نالوا تیاور راد



fora} 
 قلوا۰۰۰كناش مالرکو یسرغ لحاس

 نوسلدا داقتعا هرز وا ۰

 دارم یانعم هدلاحره »  peنویع

 را  Nsرو وائاغ بورك هان رب  aكعد

 وا  girlردعطف ۰

  guyیرمسش موزا كتآ هرز وا لا

 ) هد(یشاوک ) و (نیلالج) و (یزارریسفت
ob le بنا هکلصن ۰ ردروک ذم 

 ) هسااهبلا یوم ۰ ردلخاد ) همها نا

  OILS Selردهاورلاحورح هدندزن +

 نات رقلاوذ  ( Gelقلوا ( بعص .

 ) بیس هل لهس ۸ بعصلااءاک )

) oles Lee الو by ) 

 راعشا "یک  ydsكنهدعاس نن سفو هدام: هل

  bmردح هم هدوهدنسهروپشم ۰



۱ be > 
۲ Paice.) لب ELE ots Lid 

 طا لمن

 هرزوا fal! eres كن زار ماما

 قاناقر كسعت هقبقخ این لرابخا لها
oseیرازوسنالوا راد هنسءا بورغ  

 + ردلطاب و alg dal وا هنف الخ نق 2م ما

 یراع ندې وش ةا ۹ مالک

a |ی  

 هبعطق یتیلالد هعفاو فالخ هکنوح

 هدنسغ وا لح هص ورعم یانعم Oral وا

 وش هکلب و.ردقو تک اک رو دعب الصا
 هنسانههدرققمح تفرظ یتراظن OS ر

 ۰ رونلوا دع فراعتم فالخ SEI لج

 لصا و هری نالف هکر اراي وس تقوره سان
 بورع هداج ءارو كم هدزلدلوا

 سس وج ب اا



te Ee he 
5 OL € bites 

3 oN 

 }%1 د

 . هلدروک یتکیدلیا
 نوک hy هدنراقیجآ IS د نالفو

 هرف 3 رضا ean زت رح نیلیا ماود

 رانولب ندزک دن شنوک ر و
 ل رانیلب وسیرازو سو ۰یدراناب هزک د هنو
 یرلک دید وا شنو دید یرلمارم و داّمتعا

 deo یدابا بو رع قره وا لخاد هلع

 هدعضصو 4 كشن وک هدب ورغ < لئ

 ۰ ردراکشآ یغج هلوا هدافا نکیدلروک

 ) هچزل (
culیانعم هد هع رک  ja:دارم كص و  

 . ردیظمل (اهدج و )نالوا هنعانوم یدزوک#

 یتفصوا كشنوک هدرعالا سفن هکنوچ



DC hh ieee es oe 

  ag 1او

۱ e aL 
 های روب دارم هداقا یتسعا زارحا

 ) تناک (  clesیدردا اضتقا + ۱
 ( و Am )  ) el layةنشانعم (یأر

  Pegو هدماقم وس یدو < Aروک ذم

 هدیناهفصاتادرفمیسغل وا Sa هرزوا

 a ردروک دم

 سح ee دا وا دام یدل وب

 ؟ یک د قحهلوا كعد .یدلو هدرصب

 هلهج (ac وا pif on bis رظان هدلاح ره

cable 95۰ راقرح كعد  eel Hl ban y 

 ۰ زلسهلک | یبانعم یدل وا 4( وا

 مزال یقالطا هطیح رګ نظا نمع

Uyکو  Glueهک وح ۰ نمهلوروک  

 ردفقان اقر Vb رد (!Atha 4 ang تمظع

  a> arisردلکد <



for : 
cle >( ءاج ) هنمانعم قچلاب نفعتمو  

  زفو ght دوخاب (a) قتشم ند "
Glsنالوا هنسانعم  (ge)ذوخأم ند  
ak ( )| هلیفصو [ ه Log Ale 

 امام Spa 99 Ibs رح هد یس دا

Geرویدا تعصبسک هليو . 
 هد یهج وا كضرا (aus داقم لصاح

 هک زوسل وا ترابع ندنسلوا ble باک
 هدافا وناس ین هوه تقیقحر هدنروصو

yeیسعا  daneىلعاكب لیلج مظن  

 ۰ rg yl دیفم بیک رترب

 Pour نمددرت cblaxy وش ] |

salهنن  dake۰  

 یسیکیا oh samy هیماح هکن وج

 رګ یرلانعم بولوا تبالو جم هد
 ۰ روب دا eer هدروک ذم



So 

۶ és . 

 دع تؤم یم رک ناقرف رهاظ یسهرابع
pealهذا هروک ذم هرابع هکنوخ ۰  

 ah و jk wet sl لچ ها نعم وش

 ( جرلامالک یهتا ) رخ و

 نالوأ ردا تم ندیعرش صنر اما

alinربغ رک یلقع لیلد نانلو ضقانم  

 لیوأت یروک ذم صن هسرولوا یعطق
 «زلوا Fle DEI فرص هرکید یانعمو

KL,ردە رداتم رهاظ یانعم هدنروص 9  

 ۰ رولوا بجاو داقتعا !Tau ترابع

 یعطق Jo هکردمولعم هدیساروش

 لاد هلبا هیلی تلالد هل ولدم قعا

 Alby ۰ یلبهلوا قداسص ado نالوا

 Goldy الصا ضیتن لاسحا هد رالبلد



a eh et Pe SC ee 2 8 3 

Le 3 

 هدهاضیقت نوسلوادیعب واو Gar ردطمش 7

 the لیلد به رال اد نالوا لاذ هلا

 كجردفو care ررولوا لخاد 02.56
Jnl,ل لد هلا  pine ficندنسهب  

 هدزقعبرش هلع ءان + pad) sl داقعا

 gine he ape) J نالوا روهمشما و یا وتم

 دع elas ییظ لبلد 3 ay هب رهاظ

f, 
 روهشم و راوٽم هده دېګ تعا يش

 مزال نوچ ا كل هلوا لصا و هنسهجرد
 .روناوب هد رال لد نامل وا عهاح یطارش ناک

YCج  \A— 



pies 

biزاوا دع تباث یدورو ران  

exeریست (دحاوربخ) داحآ هرالبلد  

 ~ رهاظو یعلانیعتم So هدرانو ۰ روناق

allهده عرش لاعاو «رونلو ىراس  

 هدنص وصخ تانا یرلذ و dal وا یف اک نظ

 تیافک zo رالماد Oaks دحاو رب

 ۰ رارو دیا

bisید رانو هدهیمال سا تادقتعم  

oleی یالساداقتعار .رازامهلوا داقعا  . 

 ۱۳ رگ elit s كجەدا Sl لالقتسالاب

 lel قلوا یعطق ,SIS یوم

 ۰ روبدیا

Shyهل و یراتلالد هدا  

 ردلکد یعطف !Cy هکمادام هم J وا

yomداقتعا ینیرات  Vass)۳1 را نسهدما  



> 
 vt dg ae رادورو هل هیلعءان 9

Ra 1رافک | ندا  paralا  

 كح ەدبا هب وقت ییسدنک دحاو روس

“abl,لاصبا هنس هم مه نیس  aah! 

 یک روهشعو رتاوتم ءان هنعافجا كيابسا

 + gh gl ناباش هداقعا هدهدناب ثادقت

Jade’ yو  Sieردهدلوصا بتک . 

 ندنسهضراعم كعطاق jae“ ثلذک

duدح) یداحآ رابخا نالوا  slgاب و  

Geرش ثیداحا نایلو  Jae ) gaa 

aayهدنقح ع ورف و ردبا تباور راتاذ  

 راکنا هدهد روصو هسرلر را وا el pid دهم

aNردلکد راح 5  + 

 هدیروپشما ورا و راکناو aX وج

 .رولوا یدومهراکنا



a eer es و 2 

Beare E sat 

۱ GORA 
> ( asl ةهدقم ) 

 ele ها و هیدن Sal po رک

 كنالاعتیراب gle دصقم هج ولشاب ندهراس

(S12 9 3یفاصنا هلا لاک تاغصو  

0 
۰ 

 تارکشتلرهردلب Las Sole وهداقتعا

- 

 نسحو شام ماظتاو alol ییهیجاو

 دیهلا ماکحا ندا لاصیا هنص وصخ داعم
 قلخ تیفیک بول وا كعا داشرا هنلیصاف

dleماسحاو  gleهدهیلفسو 4  Gale 

 هلان اکمولعیلاثما كرلنو و سیماون نالوا

 حاضیاو فی رعت gad Sale راد

 وشكل ۰ ردلک د Grail pt هیلصادصاقم

 - هدا للص PAA كسان ل وقع تا بم قاط

 رنو ۰ ردندنسهژوج فراعم یرلکچ هلب
 ضعب و Jor ماسفتنا هجايندسان هلیعسقرب



buy oo 3 
 abc الطا درج تونل وایرلعافتا هدهلماسفا

i 
os 

۰ Jog sl ظوظح " 
GEN تاذلاب هرانو kal cle 

 زکلاب «زلوبعوفو یسانتعا هنلیصافتو
SET یغیدنلو gli هب ی ص ادصقم 

 الشم هدراردبا رک ذ هرزوا ل زرطرب
 بوایدا راب ككراکوک و ككرار  Gaedeزارا

  balوصخ تاون كناق ول عاوناو

  Jerreصاخ ماظن هنر ره و یرافالتخا

ple نایلیا نایرج هدناساک راد هنساطعا 

 لاچادجور یناصوضخ یرتبقیک هیهلا
  aulهکر رايا رک ذب  lleهب دص ورع+

 نوسلدا داشک هرانا یسویق لالدتسا 2

ale!لیصات كحابب ضعب هروك  
 . ردعقاو اردا هدیکیدلدا



a& 

 6و
  ZAK gate elsحالم ظه 

 زکمولعم هدر ده کشد لک | ردا

 عاوناعو-تو ناوک | تقلخ نوا

 راوتم ناک مزالیداقنعا هدنص وصخ ل

 تعب رش قرهلوا ندلبف روشن و
  odieهدهلیلح صوص نالوا دراو

 ردلکدشارویپ حرصت تایفیک لیصافت ۰
 اساسا كنهروم تالیصفت هدیبس كنو

  oreتراسبع ندنسمال وا ندعلا

  ped yكدلبا انا .

 تاو“ هروک ذم صوصت طقف

 لاو get gl قاخ هدهتس مایا كضراو

VLلع هدارا هغناراب یاوعس  
 pan 501( ندناخد كنا هدک دبا قلعت

 ) ندامراح هرزوا grad gl Fd هدنیلالج

O pt eel O BP bey +S. 

— ee ee eee ee 

 صعود



bh 
 " ندنسهدامنانل و ترابی  owلکش هقبط

 " رص یسمرویهوداو  lt؛ناروی دنا هدافا

 كنهتس مایا  pndفالتخا العان هد

 عوقو  Godlyردقیرلنوک ان د ن ژکا
Haws? وب Ag یک زونه هداناوا cw 

 ردقم هلامز رادقموا  {slبهاذ هش

 ردرشلوا ٠

 یرلن وک ت رخ | كنوک یتلا وا هد رایضعب
 .رانوک ترخا :راردا مازتلا ینیرا لوا ردق

Pama Ae هسا یرادقم كن Sy oe 

 هلهج وو ردنا الطص ازت مش یملواردق
 سابع نا رب مش  deyهدندن رتضح

 نر لا ۰+

 یللا یربع كران وک وا جد الع ضعب

‘Jo? ردن رابع ندهنس كب 



 ور
Bl هکردراو GUI كن هلج اذه ‘a 

fllامو نیضراو تاوتس  letهظح  
 ۴ دوج ردرداق هکعا قلخ هدمدحا و

aeاس تردقو هلا  daتداهش هنس  

Ossروب دااضتفا قو هد ورم لئالد  

& 

د و لعد مایا
مروب قاخ هده

 یس

GET 

 ةندابع طقف ۰ ردنیبم ه ped زمگیدم هلب

Stرط  caهدیصوصخ قمروب ےلعت  

 تیفیک و ارز ۰ ais هنلوا دع تم

Olهراز هرزوا لسر  Solsجوا  

 dhs هدتنقح تاذ نالوا موصعم نداطخ

boi Gibقی  btناحجر بسک  
 * زردا لاقتا هننغا تیریخو

 روا ) هدیربكنهروک ذم صوضن

 اتاك ضرالاو تاوعسلا نا اورفک نذلا

۱۳ 



Slyیش “ 
cra eS ۱ 

 + رارویدیا ریسفت یآهجورب ییاوش
 قاصتلاهرکیدکی ضرا abl تاوعم »

pelترابع نددحاو "یش  palهلا ۰  

 BAN gle لرهدناقیرفن ope یلاعت

 تاو SS رار وبل رلکمشم ]1[
 ندیش ر Sle یلاصتا هدرما لوا ضراو

 زی یرن از ۰ fal تراسبع (ندهدام)

 دویخا + Gala ءازحالالصفنم رد

 ۔ فاتح یرلنا زب ۰ رایدا هد تقیقح

Gilیناریح رهو كدلیا مونت هعاونا  
 dy لئالد هوب ۰ قدناراب ندو ص

 ۰ یمرارویعا ناما هن هدراروروک

 رعانع قوح كب هدنتقلح Oil ویح



K. ۸ 

 تم
 هدعفومیمیدنل وب هدیط راویدلیا عفر هلح
 «یدردشل رارق

 یعالک كج هلک هد وراباكفل وم بانج )

A>هلا ضرا یدارم ندری-فت وش  

 ada بونل yp یداحا هج هیلص ا هدام كنامس

 .قح هل وا sb fal قد رفت

Siند واضب ریسفت هدشماه  

 eves oe نکی لخاد داومو

 كن give هدهناوبح هدام یلدا رک ذلاب

 دروم هک لص ۰ ردینیم هنسلوا بلاغ

 ةت al زجا راس هادا لیلحت هفطذو

 ۰ ردا نیب geal وا هدایز leo وص
 كناو .ردهدایز حامتحا هوص تالذک

 هلتهجوب + روبیلوا لصاح عافتنا هد هلیفرغ
 . ردقوچ لحد كنا هدهدنماش كناويح

ee TN O 

  ee TT AEN E eee TE ATو ۱+ با



ae 
 اذخا  abl aترابع ندنو هدیتعم

(+ hel tly ۰ رویلوا 

 ,lan‘ ( همرکع) یریسفت وش
 تیاور Od Pram هضر ( سابع نا )

 یرصب نسحو ?Tle و ءاطع + ردشلنا
 تواوا Sa هجهلو هدندنآمضح

al (ae gy Ane)نامه )5(  
Feیسهیشاح نیلالج .ردراشاوالئافاکو , 

 یفیدنا وا قیقح هدزار ریسفت و هد(لج)

 ۰ ردو یلوبقم لا ریش هوجو هرزوا
 ریسفت هللا رخآ هجو ocr rode شوم

 ۰ راردبا

fon )روص راکوکو ار »  
 :دلاح یرلفدل وا شعا LL نیس هیعون

od foeقو هجرف  GALقیر ز ۰  



 1 .fo 44 هه

 کا دعل و هج رف ها لازا غل 2 رفن

 . تاو » هدراضمب هد « Sabi اد

7 1 

۳ 

 . دز توا هدرنر و yah رونا
olyهلن ورطم  GSكدلیا  gr 

iplتاو رو-غاب ندنرلارآ یسازجا  
 یرلک د ایا ریسفن هد ۰ لدتا جارخا

 ( 4۰ زدروک ذم هد ( لب زنتلاراوتا )
 Jos | یر عرش ell ضعب

 مهف سلوا شادا قلخ تاوعسلبف

 هوحدن زار هدنقلخیادتا bid + ردرل دلتا

 لک د able هنانکتس و ةطوسيم نعل

 Ske ند ) راح ) ناخد امدقم هدشعا

Ollyهب وسلهرزوا ضورعم هجو ییاعت  

 هنانکس یضرا یلاعت ail هرکص ندفدروب

 - شهروب لی وح هتنیهرب قجهلوا خاص



۰۷ € 
 صوصت رهاوظ نالوا لاد هنفالخ كنون

 هروس ( تلصف ) . روشوا لب وأت

 gh anny یزار ماما هدنسهلبلح

 ۰ ردشمر و تالیصفش

 قلخ یذلاوه )هدنلئا وا( یواضب )

“Jضرالاینام  (Hog gale lem 

iGهلئسم وش هدنذدص ریست یتسه۶ ر 1  

 ) ردشلدا gat امام

 قلخ IS اوک ool a ص وصن

 او . زو ر Gm Aliso ءامسو یلدا

 . دم هد يسلق تا ز ھا ناڪ Jy نیه

 كيک | وک ,al L : تان سمقم ۰ ردروک

 +72 jad وا بهآذ را هدنا وع“

 ییزوک رم هدلحرب كرلنآ طقف ۰ رودداوا



ge ae are te tae 2 3 

: Bi fo akc! 4 

  ۱ ۱ئراروڅ ضرالاو ءیسانب قر ەل وا

 هدونندیا مارتلا قیر وإ ع8 هنرزوا ۱
aiid se 

 lS ا رسالازنک یجراسنهص یضاق ۱

 ( ی ) هدنریسفن (ریوکت هروس (
 CHS ۰ روبیدیا لقن هج هلو ندهللا هجر

 ت یف
 هس تابه pat موج یتامرفو

 ندنف وچكی مایل یا rete هدنناتک

 یم حشو . ردراشلنا تیاورو لقن
Lmهدنناتک ( تاقولخحم ابئاحگ )یسدقم  

 رب نالوا لاداکو و رویدیا ر کد د
Sadiلعقد ل تبا ور هد فرش  

 . tach دحاو ربخ ر وک ذم ثیدح
 (توکللا باتک )هد Gla فعج gl ینیدح وب



> 
 یزارماماهدر . ۰ رارو دنا لقن هدنرارثا مان

 كند كس )هدنریسفن( ردقلاةروس )

 تباور رار راد هنسهلوت هدنتع اید ءامس

 eb ز aise ales arr ee + رد شما

oreهداروا  lag Amt te + 

 هیوا هد نهرظن مزب هدناوصح تفیز هکلپ

 لعجو ) هجریدقنو ۰ ردیفاک یسم وروک

هبانعمو هد یتلیلج مظن ( ارون نهبف ربقلا
 

 + ردیا اضتقا یراق! لج

 یراقدنلوب هدکعا تحابس كيک اوک

heeلسماح یرلنآ راکلف نالی روس  

 بجاو ما هد قلف ت راع ندریسج

 هليا تارادم Alb رب كالفا هکبلب ۰ ردلکد

 ریس ASNT هدنروص و هکرونلوا ریسفت

 .رارول وا ترابع ندعارفو زبح یراکدلپا



sage Gore} 

 ندک اهم ماما یزار راف  dae gyلق
 رويدا ۰

 دنن دوجو كتا وع” دبع رش صوص

 ریغ کبک | وک و  pyleرروب دا فاد هنن

 رک صن  ULروس وادافتسم ندهشاس .

he دج زس هددب درب تع مش 

 تابا هلبا هیلقع لئالد یرایش نانلو

Gel هد رنو re Pern 

 .ردکجهلب روک `

as رال وا are Sil ger نمالع کا 
 هزب هب ارق ص وصن هدهس راشا وا بهاذ

  BYهنسل وا اوه نالوا  cbرددعاسم .

 ندمللاهج رییرعلان © ییا یبضاقهکلصن
  tleردشفلوا لقن هدناتك تاقولخملا .

 ناباش راد هنشلیداراب كنایاک هتشیا

۲ SA ae a 

۲ 

ees iss “~ 

ee PT, SET PE ae ee a e 



۲ 

۲ — ae el تاب 

E N FIND 
TEES EKEN *) 

 هم

6 

 ue 33-9 نالوا داقتعا راد و داچا

a) yeدېش  ow Shaربسفت یرلناو  

 كعرم# GUE لیواقا نالوا دراو هدنماقم

 هدب لیصش اما ۰ ردنرابع ندنو یسهد ز

 هل - هدنقح AL نوک 2 تاک و تقلخ

 - ولسا ننناوف Sead y هدکعا عز زس

 - رش = هرزوا یرخا تش رط هلو هج
 Alby ۰ ردفو یناصیصت dase تعب

gabled» floatو  SULصنرب قلعتم  
 ندتهجو زکلاب .ردلکد pl sl درا ویعطق

steممتدهشا ام ) هدنقايس مذ یک عا ض رعت  
Ol gel gle)مهسفناقاخال وضرالاو  ) 

  culردشلوا لزانیمهلیلج ۰ ]1[

 كضراو تاوس ن یرنا [۱]

aisیعح هنل وا  Guysیاروسا ی رایج  



Ly Cee ADH 

2 

 < 6و
 ~ سا 5
 ۴ ا

cb )تقلخ هدهبآرق صوصت قوچ  

alleراد  Saiشل وا دراو یهلارما هلا  

 ,ple یداعا كلام به jig هدهسیا

 ِ ردن وا gad | Ged و رقتفم هرانحم

 ood gm Am 4.20 هطاحا jac) هقول

 ( ۰ نمەهنلوا اعدا یرالومش

 یارگتکاض او TAS و الرس

 نیع هتالبصفت زککیدلیا رک ذ هدنقح

 تانیمخت یسهفاک لرانآ دصلفاب هلفاصنا

 phew یتیدلوا رایش ندنلسف تایضرفو

 ۰ رداکد لباق كمهلدبا

 ییهحورشم تالیلعت نیمار دات ۱

Frailهک کد شعا راضحا نامز  

dy ylكرنا یرابش یدل  oseمزال  

 ؛ نوسلک



- 

Moeص = €  

hor} 
۰ yall a تقیقح وب opal fat: 

 ) هچرک ناسک نالوا یعطسكی یرارظن
 (رارویدیا gi هدنسهلزن» تایید یرانا

 زس SEE Jail Fo هکز رد ز
 هلهجو زکغیدلوا هدسک#ا اعداو نیمضت

 «نوسروی داحاو GIF هرزوابنرتواو

SGنوسل وا هنفالخ كنود تیفیکو لاح : 

 هج دنلوب هدنسهجرد نظ تام و ض ورف

 oot ۰ زمهدیا داقتعا امج راز

 هدیاریسفت و حرش Sole بولوا دراو

AeA,وا ی اک هم دصةم تام و_لعم ی  Grd 

 ردوو رد

 ضبقنلاقحا هروک ذم تایضرفرکا

 Sol دليا هعطاق لئالد هنسهحر ول وا لئاز

 oy ) ثالذ تاهیهو ) هسلوا قحهلوا



5 e" >» Nee. Vas a rd / 7 
3 4 ci Fg ۸ 
- ۰ / ‘ 

۳ * yp er 

1 ۳ 

 . ویو 1
Kasraداقتها وش هدر دة  Jobstنادل  

 كنب pei صعب ولو ه هيعرش صوصت
 ۰ زکسریلب هدیا gobi AG an رل ریست

 *یمال وایلام هدام یل اعت awl کز کسر د

 ییسهدامكناوع و یدتایلخ قر هلوادحاو

 3 روی دیعست ناخ داکود هدهرص یکیدلیا 2

 هت شار ولدا ریست هليا ءا لارا هک ید

 ۰ ردکعد( عدش )نالوارمشتنم هدلاعءالخوب

ol 9s MG ioeهلا  we!قو  gall۰  

ut gtثادحایهرباسبک اوک و ضراو  

 2 هدامكنام» ندهدام یکیدلیا دام قەروب

 ۰ یدتا قبرف و زی یس

 اه !ay یضر سابع نا زکر رو

 Gi gta تاوذ ن رک folly هلا

3gهکرویلواقفاوم هن راز وسرت اد هری فن  



۱ 6۷ 

 FAN جج رت كنزا ررفنیرویزم ریسفت
 ۰ ,eal ناب اسرق

 ماسحا نانل وا رک ذ Bist “هدام هدعب

 نالاقالرهریدن ادوعص هنقوف كن هلفاس و هلام

ga” (dealsهدندنآو نوکت  seal 

 2 یدلیالصف یک اوکو

 بویلوا مسج تالف هدهدزک زوسو

 ندوصح غارف یتعب ند کوک رادم

 ردا ذاا <p بکوک ربینا هکر دت رابع

 شلیا تقفاوم همالسا ءالع Obl pwd هد

 . زکسرول وا
jo sls Shasوا  aldملاص هنانکسهد  

 “هدام ۰ !GA لک د هدنروص قحول وا

 هرکص ندنلنکشت هدیدع تلقبط ندا”

 راکوک +525 94 هب وستو حالصا هدیض را



 و a ۳م ی
rو را ی  POS? Zt 3. > ۱ 

> = ~ : 

= 

 ge ى
  HOSرداوه قحا نوروک هراز :

Sig رانا gob هدزکزوس وب 
 .رویشود قفاوم هنمالک رک ذلافلاس

 وش  lel GEنیناوف نالوا هدام

 را ودا وهلیطتسم هنهزا و هنرزوا هصوصخح
 مایا ( ۰ یدربتک هدوجو 020( wat ربع

 Gu ۰ اب م !ghar وفا نک ot ریست Sb هتس

 كران وکوا هدزککیدسنا دارم قعازوا

Giك سشیللا  Goatترابع  ONS 

 ( .زکسرربوهدبا مازتلا یتلوق كنب رسم
 سیما وت pty Cis یلاست bob هح رک

 ندهدحاو هغ وار هیعا طیسوتییهروک ذم

 Gotha ۰ ردرداق Kelolel یتسهلج

 هدلاح و ۰ رداکد يلاح ندنېکح هد تیلسل و



onزا —_--_”  

(o 
Sade قالخ ضراو بک اوکو سه " 

 مضو كناشلا  gists) Gelنوناق
 هداعسا تت هلبا تبذاح  ebراروسلوا ۰

 هدتوناق تدیذاجوب  Zebشرب
. Nae? تردف قحا قیقحرتوم بویلوا 

 ! ۰ joaماظن ظفح طقفو  dleهدرب نوخا
  Saskریلب هلید ردشلیا عضو ینوناق ۰

 رب رقن هلمجو وش زکبهذم ۱ نویدامیا
 نالوا دراو هدهد هک تعب رش هدفدنل وا

VS و ضتراو تاوعو ه هفلاس صوصت 
  OLSلاوفایک هدنقح یرلعف وه و یرلنوکت

 ? rllروا وا قیطنم هتعب رش ۰

 ثادقتعم مالسا ند هدلاح و و

 تشابمو تفلاخحم هدنب زكبهذم هلیسهیلصا

 « gralمال سا لها یرزس هل تمج



or 
 Sly بیسرپ كج هیلیا جارخا ندندادع
 ی gas تقلخ لیصاق زس طقف

Jibدعطاق لئالد هتک وتس کیدل وا  
 لئاق مالسا لها نوجا ینیدلوا ع

 . رارویل وا
 دبللارع ص وصخ لیصفت هکلب

 دافتسم نددبعطف صوصت كرهدا هلاحا
 Slat oly Sst Gol روهچو
 هکنوج۰ راردهدکعا افتک ۱ afl داقتعا
 روسمأم هناید هساکعا ثح ندنالپصش
 ۰ ردرالک د

pated je rsلئالدو شمهلدا 2م  

 یک و نالوا Golly ت وب هليا هعطاق

 Berd روص هران | نامزهنره ندرایش
 یرلکد مروک نام هعرش سادسا هسل وا

eS ee ee ra 



 0 ا ۰

 La Yio, JE) Sse هدنفح ا راش

 Jos و باوج هبدرادرلب هلوا هد جګ ريغ

 هس راروروک نیابم dob سش عرتق اما

 لک دنکعو راردا Lael Labi ینالطب

 .رازالوا لئاق هراوالثمون
om on 

 ند مارک els .ا odio تاث US ماوع

 یسیعطق رادم كنب ?Jot داقهعا كنندجا
 Soe ر قا تولوا ثداح یسهفاک كران آ

 مزج یی ,Hak هلوا دوجوم هلْئادحا

oily۰ ردیرلعا  
 كنالاعت !ald joa ان هساساوب هتشیا

 بودیا دابا ندمدع و ثادسحا یلاع

 هبه رشک عاونا زمیدل وا هک El هدهاشم

 !Dogz" داقتعا !Sol شروپ عون



£ 

4 

F = Rp 
 Baths dy یریثأت تسبط هدیشرب خهو
 .رازالوا لثئاق هتفیدنلو ییعسط یاضتفا

 ضعب By هدبوقاب هنن راداقتعاوش اما

 یلخد alls ay هدنودح كتانناک
 ۰ نوسلدانظ هبدردرشمال وا فقا و هنعیدنلود :

 لخد هدلاع 0559( لاونمو هکن وج

Alb Parی  eeeره  ISهدهاشم  

 هدندنع عرش لها طقف ۰ ردیشرب یکیدلبا

 Pd و هیقیقح NAG هدهروک ذمنیناوق

 ندنع ول هدام oll رلث 1 ندنکیدلیا نیش ۱

 . ردشلش لکا یرلل وا ۱

 یددوج و كهللا یعطع لء وش یدعا

kesهیااک تافص یکتردفو  dalفصتم  

Saul |داشراهداقتعا  wlهدلالدتساماقم و  

OF865 تایهو ۰ رولوا % alleراد  



  kKوا تا ندعم 2 8
 تاصوصخ , Gallتافتلا هن وكت كئيشرب

  bussهلاشاش نوجا رانو هلغلوا عفاو

 بجوم ینم  Gryروصت یثرب
CBE Se) 

 Shs داقنعا و هک رد راکشا و مجاو

shy 4هلو تءالسرل هسن  Jabهکن وچ  

 هش رایدنک هدنروص ره یراداقتعا

ya۰ رول وا تیادسه 5  AS omوش  

by el gla dl geداعاقلفنا قب  

 Cle ون ره هدرلن وسلما داقتعا هد ردشلدا

“Has!و  SELLYقتشم ندنسیرنغ )  

 هدو » رانو سلوا لئاق هنا داراب ( قرهبلوا

allel Gabaیک یتید-! وا  SK 



a eG eae, eee So 
 و 9 3

al 

: hove} ۱ 

ablیعونره  bint!ندهدام نانو " 

 یکیدسعت Hye thay ale eT تالوحت

Haleهددلکیا لاصرا هروط ولاح  

 9S هلایعفد نیوکت هکنوچ ۰ ریلی هلوا
 بول واندهیلقع NGL ) حردتم ) لهقم
 هود رللخاد هدنفرمصت CHa glo ردق

SLIدایر رح  Bie (ob 

 راشتخاو حح ر Gre یکیدهلید بوس وا
 ۰ ریلی هدا

gaa) قد رطب ملا وع ab Sy 

 داحا . ars jac yyهدرا وہا داقتعا

 مناص  REداحا
 داعم هدعبو هرصاسنع الوا ین آ كرد

  ( Agesرب طیسبالا نلیند ( مسالبوترپ -

Able وودتا قرت ahr er 



OE ست و و ee 

۰۷۹ 

 ندکدربتک هلوضح co Voll كناناویحخ "

 ۔دکیو میرفتندرلنآ Goss عاونا هرکص

Gaافا یسصضبو قرهلبق قتشم  

 یکیدلیاعضو هدهدام Syuilal ینیرکیدو

 تایفرتو تاعونوش هک س یسیماوت

ya pilدس راروسلو لوصح هليا ببست  
 نلیدیا هدهاشم هد fact هلیسمروب ارجا

 ردشلوا lpr زاس هولج ملاوع عاونا
 ۰ ران وسال y هدتقفاوم ald السم هب <

 وصخ هروکذم لاوع داجا ! توا
pl Modineیربره كداقتعا یکیاوشنانل وا  
SG pileی وسام وهن دابا و قاخ ك رانش  

 هعلیدبا انتا acral gl یریثأتالصا كهللا

 عابنا هدنباب لالدتما هضورع میلاع بلطم
 ogy ona las‘ لد هیدجا ندمارک



4۳ ۴ 
 el gl كنالاعتمناص ۰ ! هلا رخاربیع

 ott لرکو یعفد رک یعونره ندملاف
 ندنرکیدکی ) لالقتسالابو ءادتا قرهلوا

 یتسهروب داحا ( لکد هلقاقتشاو لوح
 كن هیلاکتافص abl gall دوج و كعاداقتعا

aaaیفاک هدنماقم لالدتسا  | SB 

 داجا یساسنجا "هدامالوا كنالاعت عناص

 et یاونا كرءهربدنا GF ul بوروتی
 abl زا رفا و لاصحصسا ندنرکیدب هدیرلذاو

 هلوضح یلک ۱ ماظ نلیدناهدهاشم ن الا
 یناکهلالدنساوش !Folk داقتعا سم ربنک

 ۰ ردلکد هدیشو یکج هل روک
 . هیلقع تامزتامماعسانجا هروکهلوا

 4هسهذ روص SOL قرهلاقتراد-بع ند

 ? caneرایلپ هلوا دوجوم ۰



Sos oveنا  

 زاد هنتقلخ كنههضرا dl ge هصاناب

 ۰ هریک ند رظن هدین and yo وصننال وا

 یاعتلا ۰ 2 Slam ور یسهصالخ كران آ
 a ره ( و ) ردشلناقلخند وص یا ورح ره

 هنزو ر بودا قالخ ندوص ی هاد

 رد ( شقگاط ) شاناقیرفنو رشن یرانا
be ( slit ]۱[یراناو-مح نالوا  ) 

 قلخ قرهلوا ثاناو روک ذ Ge جاوزا
 fl كناناو یناناک فانصاو ردشغا

 - ور و شعاراب یییداف و ثاکر اینعب یفنص

 فنص رشیکیا cell كنار یهدنز
 ۰ ردشم ربتک هلوصح قرهل وا

 تیآ یکیا ناو هداآهوش [۱]

 بسام زم هجرت یراریسفن كنهعرک
od jt۰ ردشمک  

 \4-—-« ۲شب

~~ ihe 



 SW رکذ واندهروکذ ءصوصت

Furهد دما وا 4( وشن قدرط نالو ز 3  

 زکئداح لوق See حو رددعاسم

 Ballo esi G2 ) زکددج فشک (

 Alb و ردنرابعندنس) وا ادب ندوص

 ًارخؤم طقف ۰ ردقفاوم [4a 8 صوصت
HLA Tsصوصن  dleند  PLE 

 عاونا كنالامتهلا یتعم نالوا رداستمو

 !cobs شمروب (Lal Slay یلام
 قتشندنسریغ و لالقتسالاب یعوره ینغب

let pal oth ads Grad slهروسهظ  
 43 مالک بیلاسا هکلصن ۰ ردیسرتک

 الاثم هکنوج ۰ ردلکد نخ ہرا نل وا ففا و

 eal عدقن طا عاونا هرلناک همهناخ ن

 هکر ویدا رداس ندنمالک كند سوگند



 6۰۹و
 لقتسمو ورآ ندنسهیش یماعط عوئره
 اما ۰ شلبا عدقن هرانآ هدشءاب قرهلوا

 هوا قرهلوا دحاو سنج یماعط عوج
 هدنتعنص قلخابط هدعب هدشمربتک هل وصح

Egy teal. Gyeندنرکید  

 میرفن هدید-ع عاونا ندنا yas قشم

 تولوا عمر دعب ندهدارا یسلوا شعا

 كنو هدنناذدح se J ۰ زاک هلب هل رطاخ

 زود طقف ۰ ردندناتکعیملوا هلیوب

 ناکعا + ردهدنسل وا ماکتم دارم كنانعهوش

(OF ad wldقود  
 داقتعالا بجا و هلت (gr واداحآرابخا

otis! Sook) Oli slصوصا  deهروک  - 

 تا یرهاظیانههوش ندا ردا ند

fis!۰ رول 903  YL £9 * basلالقتم  



se OAD ۳ 
 ° ةفد GI كنالاعت یراب ناروس داڪا

 یهرزوا Cot ولهع هسفو یهدهدحا و

 ۰ ردقو عطف صار راد هنسهروب دا

jue) 14تیدحرب هد )  pwفا  

 داعا كضراو تاو هدنآ هکردراو

 هدص وصح مور لد ٣۵م مایا یرفدال روب

 SLUT ویح ode وک رب Slate iT ول راجاغآ

 Ody طو pace ٠ وا ناب یعیداداراب

KILندر عون هجقلح كزاویح عون  
 تلخ ley ره ۰ رولوا دافتسم یرضات

 . زال وا لصاح هدندن و AYoaal ,ا یعفد

 هک لصن ۰ ردرا و JEAN كع ادادتما ردقهنس

 ) ید Jl برق

Bae pi ص gai رک Male gas 



Sia 1 
gbرها  rasلباد كجهدا ادا هل وأتو  
 Al“ وا jo راعم a o رهاظ * jlas dae عطاق

 FE كنهروهشعاب و هرتاوت صوصنهق
 هلدا_مدعا ییساناعم نانو Chase دوخابو

 ه ضط ورعم "هدعاق نالوا هک اح هلی وجو

 هد تعب رش olsel ءان هنساضتقا

Gra 1 Meكن الات هللا یون ره  
 SAN Gel داحماو قاخ Daten y ءادتا

Labsداقتعا  y gotرطب 02(  SINGو-  

 ٠ راروبلوا ME هنسعا قاخ قاقتشالاو

 ك ملا ت ردق هتسقلاخ هد هل رط و ردق هل ره

 .و.دخو و ررویدا SI jel Se هدنافو

 رریهروک روذحرب دهند ساسا هدص

 ۰ هدهعرا

 او وهلا ځی ردناب و abo یعونرهاما

IT ۳۳ eeاوج  

NBL: 22h, gh 
 ۷ ceو گور

Ry | 
” ee 



Gear) 
af? gh! قرت ناک Ante هع وض وم سد 

 عطاق صث هنسل وا قلاخ «  B48هلتېح

 یکیا وش ! CUEلردنهریدسک نب ر

Jot) فوت oth وب 
 یعرشخاسم هل ودععادزلب ند رها وظ

 رس هل مال وا  Pos ew +fقد رط نان و

 رازامهل وا كلاس هوش . pusرک ذهدزک

 ندزدانتمو رهاظ یلدا زکفیدنلو هدکعا

 یعاد هلودع  seراروبعا

 < ah pهلداوا رانالوا ما ندضرغ

aa Bae تل وا coNel دم هد 

 عالط  Tadaیال آ ر دقیقا
 نون  Yolo 94ترابع  ylهرذ هد

 نا لا زا یلاقحاره . زرا هابتشا ردق
 ؟ یریلب هل روک Gey هد)الذعنا هل !لیلد



۱ 

Roary 
 - الاطقملاسفحالاتناذا ) هکلب ! یخ

 رانالوا نیش بلاط هصسادوم ( لالدتس

desleyیا هسیا رازس ۰ رزمهلوقوص  
 . ردزکسشلاق بونابف هدارو ! نویدام

 (sao وا معاق عطاق لیلد هنفالخرک |

calههدعات  GF Gv daly Gab) 

 یصوصت ندهروک ذم رهاوظ dh دصم

 atl ترداسبم هلیوأت لرهدنا فرص

 ۰ يدريلک مزال

 ۰ سيلف سبلنکل
 هد رط قاقتشاو وشن ! نو دانا

 درنسرک | رک هموسص لئالد نالوا لاد

 هم هبن یه هیعطق نیهآ y و هنية رد هد زکر ظذ

 .دیارب یزک هفای ولردر هدبول وا لصاو
 8 دهالآ cote اذه عمو dum ر وا وا قج



  Cee ei ae oO lw OL Cee a ee 2 ROS RSو -

3 fib 

ge aah)5 روم و  al? yند  seesمو  

 {odo رس تداده as ال تا 51 < نالوا

 oki هب هیلقع هدا یهروک دم ye وطن

gliعونرب هدزکمابق كرازس هنصوضخ لب  
esمالسا ند هدلاحو یزسو زالو  

 .زا وروک غنام رزلصا aac اض ندناها

 دور Hee ید هكر وص 9 هکنوخ

 ot کن ردق لکو هشسدوجو كن اع

 چ gute هه
 هیعطق لئالد یی هبنظ تاراما هکزکساقا

 هزکسهل وا صالح ندنباوت

 هلا یعطف هدثعاب هم هیصوا وب

 زکلوا هدکشا bis هدشاب فار هل ما



Ae pee 

 و #

ae 

oa ez! 

ney 

SR ae 

(nh 
 ردمکلکمروک قوچ كى

 رب رد راد هننوکت كنهيضرا ملاوع

 قالطا یسهفک كنالاقم وش زمیدلبا
 ردها رظل هلاوع روک ذم هرز وا

 هنشایدارا كناسنا عون هصاللاب هدیدعش

۰ Seal مالک راد 

 صوص)  Le ndیتقلخ اد كناسنا هیعطق
 قرهلوا لقتسم عون بول وا ندشط

 وک ندنا اة لصا هدام  OYدن هدیدع

 نیط هلالسو/ ۱] بزالنیطوبارت ًارشن ۲[

  [1]روماچ ناقشبای ۰
 ] ]۲هیض را ءازجا  ablناب لو ط وا



  تیافیک [4] راخثو [۳] نونسم ءاجو
 ) Sale لدنسانعهر وهاحتوصم 9.55 93

gh۰ ردشل روم 4:3( هلا یش تا رابع  

 هد یس وا قلخند وص هد ص وصن ضعب

 aks | دادتما یترواحم 4 وص ۳]

 ۰ روعاح شهرارف و شا (a یسهآر

 قعوروتاب و شلدا 5 وصل دوخا

 ۰ زدکع د روما

 یس ەل zie geile شل ریش هدشت | [ 4 |

accaهل و  RRS, TEےن یش م شیپ  

 (لاصلص ) هنسانعهر وءاحشم وروفهدشنوک

elرا وطا  ibردم۰ ء مدآ  » 

 كمدآ Jaa هرز وا زمیدلیا تراشا

 نام ly (3 ae یساز <| ۰ یس هیلیط راو \



SoA 

 وص یزار ماما ate ءان .ردروک ذم

 كنا دج 03, coe تا 0
 ساضتقا نوه!دلوا لصا هدنتقلخ

 . رود ?jane ادم هناسنا یر ره هروک

er!تسدود كناسنا هدهللح تابآ  

 یسلوا شادارا v] هلا ےہ ادع ترزو

Olyبوشراق هلا وص ۰ روب دا .د  
 Cada fe هدشنوک هدعب + رویبلوا روماج

 رخ و روسکح یني وص بوسلوا كرت

 لاصلص قره وروفآ رخ و. روبیلو یتتلاح
 نآرف هنر ره كراوطا وش ۰ روبیلوا

 ۰ ردراو تلالد هج ورآ هدم رک

 ناسا یلیلج ےظن (یدبتقلخ ) [۲ |

 ندرراس (daly هنسانع« مدنارابن تاذلاب

 دنلو) و لرو تبانع هنتفلخ ا



Ba. ee ۳ ۱ 

  ey alكنآ هکر دشادا  aeزاتندلا وع 3
 هنقولح هدنروع رب  Otyما و هد

  0 Joزامهلوا ۰

 تولیداراب اوحو مدآ لوا لا تلذک

 Oar ءاوحو pal لرمشپ مون

 هلا هطسا و لوا eh سنو لاحرو ب س

lt po 06 Jel hs۰ ردنابە  

ee Laمدآ  . teeهدنس۵6 رک تا )  

 لکا اهد شب E225) Hy 92 تراشا
 Pgh als ندنص وصخ قفل 9 لصا و

 ۰. ردح pat هدد وعسلاو | ری بشن

 هطساو الب لات هللا ییشرههکنوج

 هدنقح ناسنا هصاناب هدلاح ییدلیایاخ
diyزامتماو قرفر الو هدارآیسروب  

 ۳ ردیاتلالدهندو»- و

 نانلو انتعم لا eae ناطلس هک لصن



> 
 یرهاوظ كنهروک ذم,صوصت هتشيا

 . دیدلزس GLA یلاعتهللا هکرویدا هدافا

 هل بش رط عاونا یاقتشاو وشن یکزککی
 GE قرهلوا عونرب لقتسم هکلب لکد

as۰ ور  

sveلاد هغلوا ندشسط یتقلخ  

olyًارظن هلوا صن  yتقیقح  Ob 
 . ردعضاو

 Gale تیفیک هدهشش تیداحا هله

 EP یاضتقه كطاهب وستتاذلاب یروما
 . ررزولصم 33! 945

 ندهحراح تقبقح كنظفل ( ند )
 كتاوش یزار رخ یتفیدوا ت رابع

 لزوکك (هدص "هروس) هدنددص ی ریست

 هدز۶ انک راد هدم وب ؛ردرلذمروب حاضیا

 ؛ ردهد هبافک دح هدتام ولعم نکس



& : 
 ۳ دنرسادازب لالقتسالو لر هل ديا لیصفتهد
 . ردشلرو تحارص راد

 یداقتعا هلتیجیرلل وا دحاوربخ رانوب
 داتشتعا بح وم هدهتسرازامهلوا بجوم

 ab ینرهاوظ als صوصت نانلوب
 ۰ adsl راکنا یراتحالص هربسف و

 هطیسسب "هدام یلصا كناسنا هدرب

 ( مسالب ولر ) WV هرصانعالوا هدبولوا

 هدو تص ن دنا لوح هب هبایح هدام نلسد

 صلاخهدءب و هناویحعونرب lly یندالا

 ج وزلو بوشم aia انا ايقاعتمو 4 وعام

Wale dala ja gelصلاخناسنا  

 ییناس دكراوطاو یدناهسا وا ae ی وا

 هدبوفار لمهمهدنلباج OLS یلاسعتّلا

 dle ییسلواندنیط كن هیناسنا تقلخ ادب



 و حرش یا هرزو زوایفیدلوا و 3
 ۰یدرداتراثا هنسهفاک كرا وطالب

eالتصفت كمدآ ر  ar 

 ردشمروپ

 كن هیناسنادارفا atl aye yal ! توا

 کت وچ)هرکص !oath, ofS ندبارت
 یلوصح ءاشنم را هفطن یک دابآ بالصا
 OAL كرزب sal ىلصاكرااذغ نالوا

 ۱ ett g ly = یسانعم هل زمهلدیا قلخ
1 

i 
3 

 هلا هدری سافت ضعب ۰ ردنرابع ندنوب

Poeندءاربط كم اللا هيلع مدآ  

 )0 ردشلزسوک god وا كم د یر



 ae ree تم رد

E en 9 
 & ۳3 = مو ]+[ هقلع و ۵ ل انا

 Sid sly get یب لفط ًابقاعتمو یني رللوا
alsییرالدیا جارخا  obلیصفت لزوک  

 تل الد هب alae 538 تالیصفت و » روی دیا

 BU عقو هدي شب سوفن هدنصوصخ
 6b) تدش هدراصب بابرا ناهذا )

 ۰ ردراو
 لَم هروط ندروط Gob رب ارز

 ۰ ردیناش ISS ردات gel كا
 تقلخ زم ەهبعرش صوصت یدءا

FP Eقاقتسشا ندرکید عو  

Gabهفلاس ناب قرهلوا تک اس ندناب  

 تاج هکردصضاو لیلد یا راصتتا

 08 قش وواو ووف رادقهر [۳]

‘ans [2]م  



 Ragen oe را

orp J 
 ندیرغوط قرەلوا لقتسم عول م.ع مدا
 هلی gly شاداراب ندرو_ءاج هبیرف وط

peدل  Laoداف ن وعام یو  

9X۰ ردشمهلدیا لب  

 هد celal قلخ هل هج وو ھهج رک

 طقف ) رد یلقعٌیاج ارظن هب هسیهلا تردق

 هلاتحاو at لو و هبعطف صوصا

 ۰ ( رویغاو نادیم

 تحارص هد ?An و aa ص gra اعفا و

 ندقچلابیمدآ ییاسهتللا Line هک ردقو
 Sahl E ردن هسقو ۰یدناراب یم ةعفد

alesصوصت نالوا دا-قتعا رادم  

 بودا فقوت هدصوصخوب ًارظن 4 هیهطق

 .ردا اضنقا كما مزج فرطرب

 كمدآ تقلخ ندرابخاو ثیداجا اما



E 
 و یتخ ره توس وا یفد ۱

 شم jaw قو جك هد رژ وا هیمدآ

 ناف `

  slates osردهدقل وا ۰

ay!ییسلوا رداق هدهتهحیکیا كن الاعت  

 + زیپ ًامزجهسیا
janذبعتسا(یزار رضف ام )نیسان  

 منا ادا بارت نم مکقلخ نا allay )هل

ptt۱ ها | ۱ ](نوشتن لب  Ain. Beی ریسه  

 هنس وارداقهیادحا gles یرا زس 11

 1 هشت ناهرب ما و اهد ندرلنو

\o\ ) aeیجالسلا هیلع مدآ نالوا رک ) 

 یسهداراهکنوح .ردیسم روس قلخندنارت

Beرارس بقعردو ناھ هلکعا  ns 

 ردا راشتنا هنزو ر !Goals ناسناو
 هل یظف (i (رشب ) هد هل لج تیاوش ۰ زکیدل وا



 ا
 ند رعوط و .Jar الا كناسنا 2 هدر دل

 بول واشادارا قرهلواناسلا هیرغود
 لوح نداندا و ele vO! gam dowd ول

 شلو یلاک ay ee 4b قرتو
 وب كجا Fh Gaal وا

 ۰ ردن lam ورب یسهدافا pst راشم

 eae ( ادا ) یک هدش اوش ۳ هکرود

 ارز + ردشلروب تراشا ه ص هکر دم هوو

 هبا تک رح :ردهلکنآ ی وا نانا: كن
 ۰ رداماش هدهنانا ويح تک رح ۰ لکد

 4 هک رح هو جد هدنظفل (نورشتا )

 بولواكعد ها ره رامقنا ۰ ردراو تراشا ۱

dt۰ ردیا ففوت هبهکرح "هونرب هسیا  
 ءان هشدوجوتفاشک بجعل هدلاحو ©

 paw aac اراب كردم نانا ندا



3 Se 

 ا ae رح ( ردلاد هنسانعم هاا

 Fes یک یییدل وا هدندیکرت UL) دسالا
 ` تسارهنالسرا هدوبف هد 1 avi ییسانعم

 Slate oad وش یدعا س ردکعد مدلک

 | (نک )ندارت یناسنا یلاعت ہللا هکر وسل وا

 ا لوا ناسا نامه بودبا قلخ 41

 ۱ ۰ شرو

 diam“ یاتکاسو یکدلیقلهکلب ۰ روبلاق
Olyیشتنم ناویح  Lats هدقلداراب  

 Bey داف ayn) st تارتما ناش

E, VPLS 

 تابا مالک قوس ایرویلپ روی تەد
 تیاسننا os | وش ییبمهغلوا نوجارمثح
 Be ندنارت نانلو دیعب ندنابجح تیلباق

 ۱ ۰ pate وا رک ذ یملدا
 ۱ -روبدامم كلدا ناي Lol قد ر طاما

 7 4 قلخ ندوص تكناسلا هدرانآنالپ
4 > s 



tov 
 تا اوو ا ال وا هک لکد

Ol ym syهدتولوا  ayناسنا هدنسه اس  

 "هلئسم ر فی رش صنو ۰ شایبهلوا

adهکرویلوا یواح یتراشا  

 یفاسنا Gls هللا ۰ podem ووش جاضبا

gleىغا  Ul grodic?ساسحو یانو  

 داشرا هنسلوا قلاخ هدیمانحا یک

 هد بوناراب ناویحریالوا هسفو| ۲ |رویدیا

 ۰ روشل وا هدافا

 اعا هیهتکذ وش موحهدوعسلاونا

 ed )یتش مشلوق ( بارتنم ) نوا
delay Litas,هیلعمتناامنیب و هني  

 ۰ ردشلیا penal هد ( مکدافص و مکتاذیف

 (sage) یک هتک [ ۲ ]
 st ( st Fab بولوا وهس یسهرابع



 Bee cont رد یو
 ;Pte رک ی

cape5 او  

 لوا دارم. sl قلخ ی ورهددلاحو

 ?ods عاونا تولوا ) یلصا دصقم )

 ؟مدناذدح كششر هدروک de صن یدعا

 Pa” ae as Oly دیعب لا

eras SS) OS (5 als cal 

 الد هرم و عوق و لاتا هش رکید

 3 .ردشل وا لصاح

 .یزارلامالک ینا

 3 با ر یدصقندرش كنزا رماما(هجرنا)

 . هرزوا یزدلیا اما هقیقحا هک قجهلوا
  هبهراسصانع و لرمصانع هلتبسن هنابکر ه

Ul ge۲ لاونم وش هلتبح ینیدا وا ( ایمان و  

 1 + gall هجر هرزوا

OOPS 

es cea هل هدیا eo لصف ۳ : 

 .ردعدات 4 هدارا وش هسا ینوکت كسانحا 7



“hack ماسجا gall ads oily 2 i 
 یلکا لا  olayناسا  GLbكرو

 , تیارب ? ttوا  Gol avalهلا ه-ظحالم

۰ gala 
 هسا Fibs بنام زی ؛دلبارک ذ

 ٠ MSs روسنل وا لاجا یتآ لاوضرپ
 beet لا كن دعم ۰ palaces siz لوا

 ily هسناوت بولوا نونلا یسهن رم

Jalهنس هبنع  S—زور بوت ندرب  

 Ft he OAL نایلوا یافتراو
 نالوا یسالمعا لا كتاب . رووا دع

 لئاس مدییع all gm 4 هب ید رام

igo >ءا  oll.فزص ترابع ندارشح  

 فنرص هود وتآكناناویح. ae ا

 یلعا لا كنا 2 هب هیب سا 4 ۹ و



4 
’ 

 . همارک ةکئالم نالوا نیدماحو نیضسمییسف

  اهدهلاهجضعب هکلبو ۰ روسلوا بیرف
 1 كنالاعتلا هدلاحو ۰ روس هب یرلیا

Obj! as»نالوا قازوا لا ندنایجح  

 ۰ نوا هنسالاب كلا كنهیلع «Gal ندقاربط
GLIندناصقنو زجع هلیسهروب داحا  . 

EY gob (308 4 هداعا و rim و ely 

 جيرما مالکیهتنا ۰ رولوا تباث
 هک رداتاالدیمالک وش كماما هتشيا

 BEG br ینیوکت كناسنا ندینآرفصن
 -دلوا هدکعا عز بولوا "القتسمو "ءادتا

 صوصن۰ ردلک دوشنلاقیرطب هرز وازکغب
 ندنو یرارهاظ یاضتقم E را

 ۱ هد دچ- تعبرشباصصا نوه دال وب ترابع

 ebb لیلدو رارویدبا داتقتعا هلهج و وب



9 ۱ 6 
 هک دغاتلالد هنفالخ بولوا عاق ىلقع

ay gitبهاذ  Spot slرد کد زنا  / 

 asad ysl ناهر و لیلدر هلو رک |
Salتقووا ( تاهیه تاهیه طقف )  

 یني die dil Jai لیلد old ون نیش راعتم

hagلب  ae pasرل ول وا رطضم . 
 و کلاوا مولود مارو

 هوشن قی رط هللا نیهارب یاضتفا ضرفلا
 ندرلیحشداتفافر هرازس ay قهسل واتالاس

 هد نهداع مز هکمادام کسا ۰ (Jad وا

 قلاخیربغ كنالاعت هللا هلا aa نیهارب

 SA edd تباث gua’ y رودو

 هساوا قجهلوا تبا روک ذم قب رط
Gas ulyیسهلج  wosیلاخ  

 ۰ رارولافترابع نده دام hel هن

 ad وا هدک ءا مز ie & بلاح



 As چروک ذی سیما و هد وشن قیرط

 E و ۰ ر ویلیدبا 2 رف یس هقبقح

 ۲ تانکع ’Arapal oll Lele کس ضاح

 3 ۰ ردلکد ندنلسش

aul ey (ضرف  dleهلا  Mast۱  
 Biwi! Ob sak ضرف ۰ ردقوب

GF1 هکنوچ «ردنابنا یی روهظ هلفاقتشاو  
 لا اما ۰ jabs تاذلاب علت تابا و
 ۱ dal وا jae لاحمیناسا روم Se ندالاغت

 Se ) ٤ هدهرو نف تابا لر 8

 ; S کیلی ios ۱ نودام یا

 | روک dees SUT LU یزککلسم
 ۲ تابرا نیلیارظن هلفاصنا ce لئالد نالوا
 . : ردن رابع ندرلیش OEE تریص)

ale» ade’ beرفاوظ رایاد  per۱  



 ۰ deka هانیه تخرق uals بو 1

 یوفو 13 ~5 “لدا hal اا ناشر

 . زامهلوا را
 a .قیرطب كناسنارازس ضرفلاب یدما

gle ou۳ لاد هدهعطق تروص دنت  

 !Cleo خالطا بسک ۵ aia لئالد نالوا

 قره-یللو bau بیش er اذه عم

 Od pam یلاعت لا قا نا ny الا قلا

 ند ناو oi Fen er | ety تر

 (Saw yg وا < ەليا داقنعا هد یال

 ینهفلاس ص 7-9! 29 یار هدلاب

oak }هل وا  Ros alهکنوح ۰  

 ae وا د و قفع هد ,iL 3 دوج وه Rs 5 ر



 ۱ is 4 د $

 le ند یزس dete ماف هلواترب
 ۲ نکل Py یعاد wet al ندنیمالسا

ake wel, gab Welساسیفو نظ  . 

 ۱ "AX ib Kaas ود able وه و كرەدا

 رب رک یرالیلد ۰ مروروک موزا هب هیسص وت

 طاتحا SSS هدنماقم ج وک حلو

 . زکسیلعا

 As ضرراع»ضعب هرس هجردقنوت

 . ردفو uly هدنو طقف ۰ ردقج هل وا رهاظ

E amلودع هدندروهج بهذم  

 .زریلپ هلوب غاسم ردقه هجردرب زکهشا
  (تمدآترضح ( كالوا ناسنا الثم

 هدندع تنج نانلو جراخ ندضرا "هرک

 ۱ ool < ءاعم و eli 19-4? dont وا قلخ

THE 

e 



x; 

x 
۳ 

. : ۰ 

a 
0 

 نسم ALE صعب هدناحو ۰ Se ریل هدا

 هتسانعم رادلاباب هلص كنيس [۱] :

"eae 
wald alan), [1] (یدس) Ry 

 هدد_هسدآ شاوا ? on 59s Asقاخ

 هوش بهذم ندا اتا یلدا

 نن رذسنم ) .Jp ندنراکد ود قفاوم

 | SIS كنالع قوسچرب اهدو ( یلعالبدیعس
 دچعابر ندنرهچاب اید هرزوا یرلقدل وا

aیس لدا قلخ هلند  el wl 

۱ 

 ۰ ردم س dare a dead 4 ) هدس ( نالوا

 كنهف وک د “٥یف وک )الیعاعما روپشم ماما

is” 2باق ص و صحت ها وڈ هدن)اصتا  



0 
ms cos 1 

۱۳۰ plr n 

 هما نیبعند hides زکشقفاوم هنلوق

 ۰ ردراکردزکعج ad y داضم و فلاح

 یسهج وز كمالسلا هبلع مدآ كالذک

 كرهلدا GAS ندنسیدنک (اوح (

 هلا ) هدایلع تاج هدکلر هدكنسیکیا

 دعو dite je ole Sadia كنالاعت

gue) 92یراغل وا ناکسا (هدتاولاراد  

 ا 0 الوت oe Smt ابن زوهج
pw oteنوا  e089صاش  

Sie Giby gale)۳ هلو(  
 هرزوایکیدلبالسقن كنیزار ماما هکنوح

 [۲ |( فاهفصا (!Log و( FH مساقوبا )
me ]۲[۳و تادرب ءاوب ندن  

 قوج راد owas ندنسیدنک یزار ماما

 = .a زا او روب دا لق رازوس
~ 



 Pe رک هبا سران هدنزوبرپ

 .اوطبها ) و راروید رد ) هدننطملف ضرآ ۱

 ۰ روشاو هدحهجرت هلاوقا راس

 الولو ) als هدا هروس هلجزا

 الا ناطیشلا متعال هتجرو مکیلع هلالضف
 تعاجر ندن pois نس هلیلجتیآ ( الیلق -

 ءرکص ندنای ییراکدلبا ریسفت هلهجوه
 ee . ردیلوف ل ( لسءوا ) Stary هکرود

ST |هدرصعره تجرو لضف هدندنع  =“ 

 : ترصن ناسلو دو عوم هب هیمالساثلم
 ; ` رد he ندا تنا و

 fae یا هکرولوا كعد ینبرشیانعم

eهل لبث نم لاوە دادما  a ule 



RNAP : 
 dF رکید ند ار Gail ( امم
 «یدرارویدالج هنسانعم لوح و لاقتنا

oo par 5 jaiلوقنم ید م ۰ ۶ یسوم  

ONیاوغا زکدارفا  alikeهلتعلاتم  

 ۰ یدراردا جور ندند

 3 )لات ساوخ نالوانلفا رکلاب
Jilولع كمال سان د  Giهل 98 نیهارب  

GLAS ۰ Jo gdeعازع  atراصب و  
 هلیعوف وترصن 4 هل رالوا ییاصعا هدقات

 ناب رط هلو pls هلالدتسا هنتیقح كند

 ۰ Jol ماهوا تعباتم هلا مازمما

 هقبقح و ىدا كهوج و ری سفت ول

 ها ٠ ردمالوا برقا

 ةاق رم ( هدمونحیم ورخ الزم

 د دوما



Ky + رارزدا ادا یسلوا eee 

  (hieتباولاراد «رارد 5-32 یکیا هسیا

 : ۰ رول وا de هانوشقانالپ ا

ar teهل  dalleاک ذم تاچ هد ىس  

 palsies bale نربک هج نالا
only۹ یسمهلروکز احیع وف یہا ناک  

bagsر  iNهلزبسعم هد یب س لصا ثالد  

 ۰ رديف ght مدع رانو ما > ن دا

ba:هرهاظ صوصن .دندنع تنس  
4 

۹۵۳ ۳ er 

 سم نع ردا ay هل دصق» نت

 هب روت هد ) لسم یا نء فک
r" ۱ 
+ ag 

ab۲۰ت ھا ۶  



e 
% 

 ك

yur ( —— —— کا cS oe - ره > a eg MM ae eR OF a Bee = ’ ° i 
=eی  

 <b ال
; eb, bs etry تئح رعساضتقا 

۱ eels bind gS ate alal وا 

 ناحج*الالح ال و < ردص وصخ at راذ

 Saw + are راد 0

 هدجارعم هلل هد هدفا تلاسر رف

 هيهلأ تفرعمو my  ردشلوا لخاد

 رفت flog یموع atl فلکت هلا

 ندنحاغا تنحرب كمدآ Spam تیک

 els ab | یلدا poe هلکم دا لکا

pealرارر و باوجه هلزتعم هد :  .( 

 a | راس هک لاقحا هدر

 كمدآ ترضح هرزوا ys ost وا لی

 كناهنع iil یضر ( ءاوح ) ی.ه->وز

 . روب داحشاو قلخ Ha pal علضر كنا

*. 



> 
Sulدع لکشم ہد  Seo olهحرگ ۰  

 (dae وا دع دوب صاو لکشم صوصخو

 كند هلا تردق هکلب ۰ ردلکد نابا

 تاراج نالو لیخاد ond peal تع

 ! ای زکسرولب < pots هیاقع

 هسچراب Gat ناویح نلید- ( اردیه (
Fiatند وا یمء>راب ره هدلاح  

 ليه ست طقف ۰ روبلوا ناویحر لقتسم

eel۰ زروبدا تارا  هرازس ن نوجا  

 at ) اهحوز اهنم قالخو ( ! توا)

 لا ونءوب رب ست ف روهج یسەم رک

 لسخاد ste مدآ ترضح se هرزوا

 لوصكت اهدمون تلاح هرکص ندقد_ وا

 pail لا ندنجما یعالسضا یک هدنفرط

 ~ دلداراب كناوح ترمضحندنعلض gli و



Sees 
os Se 

  cmالادع) هلع ءا ءان و . | bhaiی ;

  repo oFرا 2
 ذم صنو) ل یو ۰ رارویدنا -

 هدهدنماقم (دیک ات یرهاظ یانعم روک
 ( اهي بهد نافحوعا علضنم تقلخ لا نا

  EATنعتفسا حوع امفوا .منکرت ناو

  | ۲قشم تیدبخ ۳
۰ bea ۳۱ 

 یعس aach رغوط اش ais س یدعا

 رادقهرب sar كسرفا دو ال 43 كدس دا

 لدسروروک شوخ رارب ISL رک |

 58 رب اس تتک و dey هاح و ۳ ی

 Sade aby Bae وس قرەلوا وا

 ايف ۰ ردروک ۵م ad ( SR ۔ہص عماح (

 )سمو GI 5-55( لا ههیاور



CS. 
 دارا و ! E. ۰ Jo geهدد وع-لاییآ ېم

  padو هرز وا یکیدلدا ے

  622 ( ahrیارضح مهنع دالا

 ی " ueهدبارس هما راکا  goaص

odin ره ۰ رد شابا tra) sen دم 

 ید هد اسەر نوختا از  yerكالع

 . دلبا مم رح قافلالاب كن ( ءللاامهجر )

 BL جوعا ناو ماض نم تقلخ ةءرملا ناق

 ناو رک ac تهذ ناف هالعا ملضلا

 ( ءاسناب اوصوتماف جوعا لزب ا هتکرت

 رد راکر (ws وا قدر ثیدح

 كف رش( قراشم )روک ذم ثیدح

 كت (:اوض وتا )+ رولو 0
 Aino وت هل ار <n هرس هدنقج اینا 3 یماعم

E:لو یکی  Sal۲ ردکع د  



وف ناسلو یراس ۳
 ۱ كا جج ر ل

€ 

je 

oes دوا ناب هدیزار سفت " 

 !bats! oli ( یناهفصا سم وا (

wim (ند م ع مدا  ) etقیاس  

 راد هن دا gle كن هج وز هرز وا

 Ale راشءهجوز : BJ رف صن نالوا

 Nob قرهلوا نانا عي ندنساج یوز

 یاو و ۰ شمردا لیوأت هلیلوا شاد
 مسندم هرزوا قلوا دب ؤم

 . COT EP ته هل :ake دنا ( احاوزا

 ( مک Cail نم ( (S022 وش هکنوج

 3 شا لر ادا

 منجر as S pl وا ove مظن );

  pee et iرو { وا ۰



SSA aes عج igh she ou 
oe Prk تلالد, oh sae? ثیداحا هدد 

gins یلیدروی مازلا كاا ءامظعو 
 " ودع ند رهاظ  Jردزسانعم ) ۱ ۱

 تعب رش هال رازس هدول ولما و
 .زکسرولواشغا تقفاومهقاطر كنه دمحم

 یزکجارخا ندنعانا داد هدلاحو

۰ 

ray 

 aol نیبمی د ہد دب ره (G4 وا بج و٥ 3 ۹

 ۰ ردراکشا زکفح هل وا ضراعم و مداصم 1

 دانا ناباش هدنصوصخ داقنعا هکنوح

  at ret 13رو دف ی رو ee (۰12 ace BG یبیعطق صنرب ییعلانیونم نانلوب

ah » J 

۱ 2 

 ۶ هرورضلاب یملوا ندالسا ند دوخاب

 هعاچادقعنم هن رز وا .ory نالوا مواعم 3

x 

ve دم 
1 

+ 



“es 9 

 . روو هدتکرخ زن ېد ی لاس

 عا تقفاوم هنلوف WIS دام

 حا راتخا ییزو س كعرش AMF ضعب

dilator “aol,دلع  eeل د صد قفوت  

 « Seg gh واشلنا لی gli یهرهاظ صوصت

 .ردلکد يشر قح هنف وط هند سا سا هسلا وب

J)ندروہج بھذم ہد مالا سفن هج  

 (ردنقن.رما gst y بجوم یلودع

cal Nail,9۳ نا اولا  
Sty aیکیدلبا صخلت ندم هفلاس  

ob ley 5 glتعیرش  Chae tintرادم  

 ?arp صوت نانلو یراداقتعا

ybهظفاح یی رها  toldب ] وا سلاف یر  

 غوف و یسهضراعم هی هیلقف ئالد

 دیلع ءاسن ۰ ررویغا لیوأتیرنآ هجفدلوب



A i bas aisلس هکرویلوا دراو  

Pc 
J | هجور زس هدارو ایقاو 

 بابرا : ریل هلوا زکقح هک دارالاژس

Adak تهارش مادام هیمالسا تءبرش 

 عابنا  Sell rte J ge tlصوصتنانلو

gall alsقرەلواد بولو صو صن نالوا  
 روبنلون دءاسو ?Sos هرکید یانعم
 رویل وا Gb یراشلالد هردابتم یانعمو

 زمیدنلو هدک کا درس مزب :edly ي و

A السا 35 pte ۲ ۳ هددسنلو > 

Sy (Ugo)هلضارتعا لر هبعابیوصت  

se 7راز اا یواهف 445  

wl 

aa 



3 

np 
 ار یرهاوظ وان نر ی ثعاب

 Stall Act e ey هدررویدآ

 و ۱ . 6 ررویعا

 ! توا هک زرد Wye هزکلاوسو

 tae ال همع pt صوصت ةدناذدح

Ries os SCRE toast yall AE 

J) by2 طقف ۰  ablنالوا لتصا  
liteیعاد ۰ ردنکغا دارم یردامتم " 

 یردا-تم GIS نابلوا نزاقم 4 یوف

 Ch gad" sles هداقا ثعا هدارا

 ۰ رودلوا د-ع لودع ندلّصاو ۰ لالخ

 هات .ردراو ه رک Jaw lad ۸-سلا ob ول

adsعنطات للد رازب  (dae۰ دهض راع»  

 ero gully یو لو ات زا £ لکا سوم

blesرو هنشا دبا داره 2 رداستم ربغ  ay 



 8 ودع ندلصاهجقدما نیک رها
are poeزروبیلوا  

 ها لوقعم قب رطوب oy هدتعپ رش

 هنصوصخ لی gli یدعا ۰ روسیدیا ما
 arwall وا رهاظ jae joy قج هل وا یعاد

cra aie olداقتعا یا هس املا 4  

 . O الصا رزاق
neهدتودنآ ر وهظ $12  aks iیااوم  

 ۵َ قرتشلوا aol لود ء ندر هاظ

 زفت hia yo pad و Kye رد

ٍ : * ory 

oF لبلد قا یعاد ءرهاظ see y 

 ۰ روپ وا یس رض راعم ىلقع

 a ا ۱

 وک ا



—— 

Cite > ae Ve wee . 

+. 
at le 

Oe, 
 © .هغارانعا a لقع Jdoy هلو ارژ

 رها هفت هدالاب لدا رواوا شم
dersیرادمكالاسر یاوعد قدبص  
OL) »هلقع  loli)هدلاح و .زرول وا شمدع  

 HUG یمهج ہد كعد
 هلقع هک هد | راتعا ه ch لیلد طقف

 روک ذمروذح S558 مزال كلوسداععا
 .دضراعم ییظ لیلدهنشبا نوسرتسوک شاب

 ندنو قمامهلوا slo هصوصا لی ی

 هر وبدوا تأشن

 Gale ندنلاقحا ی وا دات یدعا

eeلیلدرپ  Gbهدبوسل وا عب  

 oo رهاظ Slee“ كن هع رش صوصت

syشرعه نمراداةتعا قهسلوا لجهدا  



r 
 هکنوح .زعاس روذطم  NSءرهاظ

Slay هده روا تجلی etl قوس 

 رويو :

 هدر ! ack ‘Alaامن هب  gkییص وصن رها

BLS) aac pad داقتعا dz! كرت 
LAH) هدهجرد كج asd}. a! د دعت و 

 ءراکفاو نونظ هکنوح , دیا باا

  Py Caleر و نظ ول ردر سکره

 نیههسبا هدناب داقتعا ۰ ردا نیم هوک

 رد ول امم :
od pdm نيس دارفا كلذ fe ءان 

  Chبا وص  SE Reہد  omدورولا

 ص وص نانو  Gla Mableیتسهرهاظ

 كسعآدج هراناو هظفاحم  SEنونظ و

  as) peء رهاظ یالخ هدبوا وا مات هب



Er 
 رونبل وا ت رابع ندکغ همه افا رګاولودع

 مالسلا و +

 یسهرص قثرا , Akزککسلسم هلتهج

  Ollyهدزکراباتک هدنقح قاقتشاو وشن

 لئالد زکغیدلوا شلیا داراو رک ذ

 یسهفاک كنامجوت و  Glibدلوا ندنل بق -

  Cartels ghنمومنالرنوکمروپدا
  boas rtهلی رطضم یرازب هلیوأت ییشرب

 یوسف فج  bBo jeحوضولا

 نوشاآ نی ۰

 درس هلیضرغ تابا یزکأوعد وش

Abily در یییرره كراآزوس رککیدلبا 
sayy هکنوج ۰ کد هدنهزع يد 

 هرظانهر  Graeهدیددص ل4س رول وا

gro chs sadlyشک هج راح ندنع  



Soy eee 

a 
 : تام و لقتسم ی دا فم كنو .زرولوا

Sass:ةناعا  Jimقفوم هداکو ۳  

 BEA ینساروش هزستالبدعت ۰.مرولوا

 .FAS نادلو دعم (ST pw Sp ولسا

 ۰ رارویم ه oto inet و نظ زکرادنسو

 لصاح هل ردق و سه دص قم ey هکن وح

 نالطب هدنهطق ره 1( SOIT ۰ روبیلوا

 , GY موزا هفبقلاق هنساعدا

 لصا هدانا سا cm Chl yam عاونا

 هترللوا ثداح هلا laity 525 نددحاو
 Fl زکدانتسا هجولغاب هدنماقم لالدتما

٩ > ۰ yoda 

 دس dd 6 ( هدول SNH Pres ال وا

 Br هب رآ Lines! (YS هدنتسب رک ااو

sel gl ass رااضعا نالوا ذوحوم  



 ۴ بر
  روعهل sy :وکت ءدیم زوسنه اثم یر

peصقال ماطر  tollهد زککیدلیا هده اشم  

 rae | ae بهذم هک وکیدس | مکس ۱

 BE هجوراو لالقتسالاب عو ره هروک
 نیو A ae یدا ها وا شادن

 GIS بهذم هلن وح ۰ یدریکمزالقلوا

 ۰ یموز | pak هدع و ره هکرویدا اضتفا

 ial Ste ey زوضع نالوایلهنافو
 و سا دب زا ءاتصعا suas اھ

 هکرویدآنب هلغما gl یسهدنافر هدنلاحو

 ی سدهزال Axel sas مون ر راو

sh Jz۔ اغتسانداضعاوب روك ذم عون  

Suبج وم  dil pidهارد یتیض ورعم  
 ثجردقوش هدراشمالغاب هلرلعمصا و لاوز

ally jiنایشا هدهاشهوش دوخاب + شلیب  

al Ag وا 

CF 

Six fF ۱ 



 !bei قعو

 £6 V خوب هدشما :

  دعتسابالقناو لو me عولر جات

 نابرط هنسیدننک oN pad نالوا بج و«ییبد

Gu KEIعونوا  IMsیرلمزال وضع  
 ۰ ردشمالسا ae رز وه

 هدبول وا ac دواب oa وس لصاخا

 . رد را رثا كناضءا شعت sh زو هلا وزو یش الت

 كحهها SS نامزلارورم دعب دو خاب

 دل رللاقحاوش ۰ ردسمنداممكن هم زال یاضعا

anilر و یربغن تعع كعاونا هدهروک  
So Heyیلوو لاقتا هعون  cal 

 ۰ رویل وا
orks)تاالد+اقتراووشن تشک و ث  

1۳ 



13 
3 ۹ 
E. 

de ot tle ed it a تا 

5 0 ۱ 
eu 6۲۰ 

LUیکزکبداو هدهژولوب ژتافاشنکا  
 كناويح كرك نالوا قیسا هدض را تاقبط

 هجرد هجردهدعب .رد رلانداكناناب رک و

 كايفرت + رویلبدا هدهاشیرنانلوو فرم
Iول نراه س الاب.  Jeهسا  elt Les 

 SHEL زکلایكضرا رلنا یک یرفدلوا
 هک Kuss dale ls “Jog و هدنسانلع

 = وبژ یداهلوا aX. ale wade رک |

 عو ره هدنسهشاسو هقحال هنهزا كنژول

 را لو ass بانو
 هدهاشم هدنسهقبط ره كضرا و 3 و

lalرداکدهلو نکل ۰ یدآ  + 

Kah els leas!زارا هلا ق رتندن  

 اونا یلصا كنادوجوم gar publ لاک
 .al لو و قرتهدبول وا هصخا و دید



Ghee = 
aie Ge یراقدنلوب fies okies 

 هلوا  ` dalنالو عوفو تیفیک و .لاح

 | ۰یدزالوا هصقفو تافاشزک
 هلا زا واحا ی اندا كنالعا ام اد هدلاحو

 ندوب ۰ رولوآ هل وناق اقب.عزانیملیبهد
 eal یتیدوسج و اهد كنوناق Ghy هق-هب

 au LAK كعاونا هلبا قرتوش كرەدا

 یلالصمصا date العا lial و یی لو

 Kahl هلاحا هنع و .كنوناق ترد

 «clin Cle هکزدتارو نوناق (۱)

 ۰ ردنرابع ندنسلوا ثرادو هلصا
 كعرفررهیتعب «ردنانابن نوناق (۲)

 فاص وا ply هلبثارو ءفاصوا یهدنلصا
 یرورض یاوا liye اکا هجهراس

 + ردقفلوب



- * 61۵ 
 نوناقو بولوایوناق اش ع زانت (۳)

 lad هتشیعم بایسا ۰عاونا ههحاصتفا

 راردا هعزاسنم oe SoG - هی وضجب

 .. ضراوع یک GLAM و قوغوص هرناو

 لبس هباغ Ob 93 هدرول وا یراط هیجراخ
 nao Gone همه لمعهضراوع دوخاب

 = رولاق ريوق نانو Sows روا والاله

 یوق ge gob CL نوناف )4(
 ريعو فیعضو silo Ay بسااو
 یر شنانو Ser لرزئالوا سنا

dunعاونا كنميبط  Geolباما  

 اب هندوجو كندناوفوش !acta ۰ ردیسعا

 هدنما_ةم ررقت یافتراو وشن كرها

 . دوجوملوالا ندهنایح ماسجا هکزکسرد
 dab) نوکم ) ریمالبوت رب مسج نالوا
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o> erp 
 رذ  jo) Osh pol GA 4یهدرف ءا

 هدلا ون و شعا  habتو یدعا ۰ رد شم

 تافص و بلاح ًاثرا یتنافص یدنک یعورف

 نوناقو و روب وا ناب کا هم راس

ot jal ع ورف abl لوصا Sits 

 لا كنان هلاناویح هلي سا ارجایمح

  amar as jalقوا غلاب  oesعوفو
 كعا ماود هرزوا لاونمو لاحو روییلوب

 د  cle yaثراو هل و.صا تافص

 هدا <| تاقس و نیت وا  psنایع ه

 تانابتو یررگتكنامزا و راودآ ندنسه وب
an عاونا odin le is pee al وروم 

DEI GLA ندنرکید یسیضهب و هکعا 

 كن ود هدندن واق بمب ع زانو شمالشاب



Stk ols یال dias, elt 

۰ yaks دات كنو یلوصح ی bole 

 3 نیناوقو نکیارب يرل ید
 نالوانمدوهشم هام عاونا هدنسهاس

  ۰ ردراشلو یک بتا

 تروصو هباشم di وعامودیناسنا
 , هلی یخ :poy wey ک اهحاعا ضعب و

 ندلصار Ge ar oil iy هکزکس رود

 رهساضتفاهروک ذمنیناوف هدتول وا ق تشم

Gel ودنسهب ره یکدم Souls y ae 

. o انو ز e. 

  us! SS ah ce uae oeطقف و

Hos ید ید ھت en ee 

۵ ٣ « 

  eeل



rare : نت 
E ۱یک وکلا  ae shayلاما  

٠ ۱ heh raءان  Ku adeهرظانمهد  

 د و (a هر هدو و ر ج رک بوازوا

yall rieهل  al. byلئاسزو بث 5  

 NF رلیصح وش ى رول وا فلت

 ةکلب ۰ Keakl ولس هلو یرقذتوط
 ot Ke | el wll 4-ه> و Auto امدسقم

gees Sealyزس راد هباقن را و  b> 

 ack روما كائالد Oo Line داعمانایاش

 رهاوظو ge MINT و دةم هوجولاب بول وا
 دی Axl وا ضراع»ه de رش ا

asl lg Seat اا ا su ۱ 

 fe هل وار و,
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۰ e 
 لک وا یز هقشبندینبهناهر هک نوچ ٤

 هل وا یشر كجهدبا ااو قوس هص وصت

  saraمه ۰ قدنالک | فارطالاب هزس

 ملسنو ریل هدیی-اروش ! Kayaهکی کد

 یکذاهره  doyولو  Ly sotیراطلافح

 رول واطفاسلالد تساهل لبلد وا لوا 5

 یتیدنلو سم و تبا هج رلقع نوش همدقموش

GIES هدزکرظن زس هکزعانظ هلتهج 

 نوسلوروک اور ۰
 هتشدا  Sigeودم  abیر رقت

ah هد_صم Ural و تداهت 

 زرو دا ۶

 ءاضعا ن یرک ذ هک لوا موتاعم

  ells asl yl si Sa ylقره وطساسا

dha ant de” ود قفا وم ة_ةلخ قلرط 157 



garry a 
 ant :کلالدت سا oa تام

 رولپدا سایققال ND هدک دلدبا ab الف

 جاتاهعتر هقغبندنظ هق BLS هد دتا

Ob jb «5 grou!نیش هلی سح لاا  
Guess»هکنوح «رویش هد قازوا  

 As < نوا لئاق وشراق هل الدنسا وب

 یهدنافرب هدكندب را ءاضعا هکردرا و

Gah einesران هلوا یخ رب  
SUS S faiههنماسجا تاناویحو  Ob 

byeیداوف ایک  Weفاشکنا  

 aie رابا تک یژولو زف الثم + ردشهعا

 هک رول وارهاظ Gael وا كج هدا تجار
Soul pte٩ هدام  a gelsهازجاژک  

 .ةلقم) SL بواوا هدناسفلا لوهح ًارظن

 Bom كفلهاي-م ناسنلو هد ( نما



۳ ran 
= plat ین سمشازتایاهشنارضکر دنیا 

 i 1 owas las :نولوش هکعا

 ae fet 1 es نیس

 .زکساکد BEI هطاحایداوف نالوا هدنر

 هکز کس ریلب هدا eal Apo وه هدلاحو

 + ردفو یسهدنافرب Wel كنهیرثا ءاضعا
 مست ییددل وا great Abby ض رفلاب

 رعت كعون یرفدناوب یتیاف هلی+-نلوا
 AL و ؟یلئد Poach ِتلالد هنلوحت و

 ضعب کلا هب ربا ءاضعاوش مادام هکزرد

 لک: هدعونره رلروئوب هدناوبح عاونا
i Gla یرفدنلوب Se هدعا ونابلغا gm 

 ۱ ae یرولفدنل وب دا ران ۳ نوسراو ۰ + ردلکد

 rf هبابمآ یکیدلبا عصو ثكنالاعت a | هدعا ونا

Paps ات 



1o 

VETS yal ne gs acy تالو اس 

 JHA Vhs هرات هاب عاونا یزاقدفلو

gleنابرط هلرهلنددا  dil patدوح و  

ly۰ رزالوا  
 هد <a عاونا عیج هددج ر دقت وت

 !Seats بهاذو لثاق هرزوا تیموع
 ءاضعا الثم ۰ رویمهلوا تبا وشن به ذم

 زککیدلیا هدهاشم of pay یر وک ذم

 لوحو رغتر هلی و هدرنالب مونرب

Sore Glog styوا رنو ۰  abكوب  
 رابو ناسا orcs gl وا Jolt یک را هلک رک

  Vly 4رکید  Syورم.  Clgوا )د 

 فدا_صت هده ر ره J رهدیا قرف ی راق

 ءان هن fh وأ شع مازتلا ىب رالف هس زرد

 راک وا یثان ندنرفوخو رذح نالوعوفو

۲۳۳ 7۳۹ 



ond, a ی es ae 

= Sry 
slg Je روس هدقارط و 6 JF 5S هدضرا 

  allel y pulلوطو ۰ نوسر و يلاق

CH ram Sei ale هنرزوا نامز 

BA BBs ge هیداع بيسو 
 لاقتا هعورف ریغاوش یدعا ۰نوسروب

 لرەدبا  Spellهدرانآ یلالعمصا و لاوز

 عقاو جد  Ferenc slsیکی رللاح

 نوسل وروکیرلرنا قابآ زکلاب ۰
 به ونآ هللا ( هضر ) سابع نا

pads easكزوس نالوا یو رم ندنن  

 هک روبل وا دافتسم یدو ہد 22006(

fideoلزوکو یلقابا ترد نالب :  

 ۴ Sree و شادار راب هدننحقرهل واتر وص

 ٠ لخاد هتنج هل رکف كعا هموسو همدآ
0 ee 

 Zz اوا ش شا طس و (anna سیلبا نالوا



 نیرفهلتروص Bry شلدیا طاب
 AS ( رارسالازنک ) ۰ رد قد

 + ردل وقنم هح هاب ۳ هد

Eرثا  chaیکیدلدنا هدهاتشم  

 زوسرب Col كنو هدهدنقح عاونا وه

 رفتو dh و هدهراس عاونا اما ۰ رونلو

elyنده دل وا  PYراب  GPsیک  

 . ردندلبقو عاونا رک | 52 216

 رکمکح هلا فت هعاوئا عیج یدعا

 زکجاتنتما Gah یقاقتشاو وشن ندنو و

 ek ند a ءا رم سا ine وب *هدافا

 ۰ روس وا Ge هی رژ وا

Cala ۱22( دو نار  
 ماوفانانلو نک اسهدرالوچ ماطر

 یرا رخ ندناناویح ندا



  a8ایا : Pyندن  i aارقتسا &, بو 1

 هلعبتتو  Koعاونا هکر یلب دبا حیوانك 
 : هدوص یرب چ  estasكانون طقف

Hil واطخ یرامکح وش و صفان یزلارقتسا 

  هرامآ طوطشاو هراص.لحاوس هلدهح

 هاطخ و ناصعتوب را هسل وا كح هدا دور و

NS 
 - را ردنآ Stas تقع رد

AM Lakeهزکلالدتسا  
Nee ee aa" Ee pemacen ert 
: eS و هدص را تاقبط ۳۹ deg 



ne 

er ot ee 
 هج دیض را قبط درک و دوو نامز كر

gl als ae lotsةا ۰  uty 

gbهرز وا یکیدلدنا لاجا هدالاب قرار دن  

 .روبٌشیلاح هلاطبا ياخ بهم هلهج وو و

 هلتهج یکیدلک هز مالک ’Sry car ءزکس
 oS امدموكنهروک de SILAS اهکز رد

 هدنفیدلوا هنظ هلی هسلدبا ملست یتلالد

 هرز وا JN gy هلنوح ۰ ردفو هوس

 هدانا یرا العا هلا ی راندا كانا gm و تاتا

 هکر اج. زالو توب ىقرتەلغلون عوق و بیت
 قلخ لالقت-الابینیفیک رخأتو مدقن وش

 ۰ نور وی وا هل را تعا عاونا نالوا
 یک pra مز لاح تقق»> | توا 2

aa gl ۱لاهدضرا تاقبط ۰ ردرا و عنامهب  
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 ناو ا !ga وتامنلایندانالوا دوج ged وآ

 3 ات pe لاستیراب ارخ و« «نوسلوا

 اند یماوا بولوا لق یربره
 las تناوح و كنان قرهلوا ذوخأم

 9 و نوسروب داننسعاویلح ییزاولعا
 فا یرلاندا هر بابسا قاطرب
 بسانم هرادا كندنامز رود ۰نوتا

 هرالعا نلیدنا sll ندهرکص بویل وا

 ,aude o bal jd sl یسعش ودقفاوء

callیکران و اهدو  Shalt Alby 

 ad وادع ندهد وک تایسا بجومییوح

Ja۰  
 رود و (Asa هب یا ’ered رود

 du یرلغ و jel les هدف هلا هدعلار

 لالقتسالاب لر هيف ر دتا تاشننددشاسدا رفا



۳ ats ae. 
hee | A Al es 

14) 2 
 وال vila 325 تاب اودا +

Albyنانلو دوج ومه خوا ءان هاا  

 لاونموش لاحو نوسروب Ll یرلاندا

 دوحوم Oo Wey gh رهدنا ماود هرزوا

 هدیران وبهدک دلک هناورح و تابنعاونانالوا
 ندیکی !Hyak قاقنشا ye 7 ندنرالبقام
 دض ورعبابسا كنهفلاسعاونا بود. !ینلخ

 PUI BT هدنوسردلاقیتب رادوج وهلا

 و یرارتا هدنسضعب كنه. ضررا تاقبط

 ۰نور 958 یراوتن؟ ود
as!هدهتروا  abyرکید لاقحا ر  

 .ولوبژ تافاشنک | هدلاح یغبدلوا ما

 تاناکوش abl VT یکیدلپا راهظا كنه ژ

 هلا لوسحم هعون ندعون به كن هدومشم
  n 1جم ۳۱



es ek ee 

 ۱ ی
 cae زکلالدتتسا دنساوا شلک هدوسو

 هرو نم تافاشنک | ؟ ی ربلب هدا تاخحا

atlرک ذ  ablتفذم هروک هلاقحا  

 MeN ردو SSE هرڪو رک
 هکنوچ ۰ ردفو زکقح الصاهک ا داعبتسا

 ندناناوبحو تاناسب هدنراودا یژولویژ

 ره قرهلوا یشان ريغ ندنرکیدکی و لقتسم

 كنهسیعو ةنرمرب cule هینامز رود

 هدهاتشم هنسره ییریظن كنسلو دوجو
 ۰ زرویدا

 مسوم هدبولوا یضقنم اتش لصف

 هدکدلیا مودف فیص لصف اقاعتمو می ر

 . نوکتودلوترعوت قوچ ر ندناناوبح و تاناب
 نوصو لوا ملا راثم ؟ یگد راروب دا

 ترارح ًارخۇم راراجو راک البشب ندنعوت



: ee sh 

Cok” 
dle eth عاونا هگدلیا ت ig ee: 

 ںدالعا  adel.رالشاپ هکعاقرتو جردت
 لوا لا تالذک  Galatyندرهضداب و

 وک شاب  oreندنفعنو یک [۱] ایروتکب

 تاناویح نیلپادلوت  Joyیکرکنسو
  Geعاونا نانلو  acl ymهدتع تولوا

 روهظ هلګ ردن یرلعون راس هدكناویح
 ایدرژ  و تانا «رود هرکصالا  gamتانا

 كعاوناوش هکروبلیروک و رویلک هبهبلاع

 .ردلکدلوصم و یثانندرکید مونیر چ
in| تأ شنه وا هدنرادتا كندموشو 

 سوم عاونا  iatاا هک ددی ترا

 "  ablaهبسنلاپ هرکصندنرایدنک دوخاب

 ۰ رونل وانظ oot وا یشرب ندنع ون



- 19 

U 

 -كعاونا نالوا دوجوم قردنلو قم

 هیوک lol Alby یکوایو هلئوطم
GT Woe alتدمو ۰ راروبلوا كاله  

eathlp iveوت هدنجما تدم نک  allهل  
 یمبریغ كنهیلاع عاونا نالوا ope هلا
 یکراودا راثآ یایاقت هکرون روک ران كم

ble os by۰ رونلوادع  

 هاو تیک 4 A ونس لاوحاو تا

 لار ا یکیدسلبا علطمىزس كنفعقاو
 ارز ۰ رودلوا لتغویکاح ی هژولویژ
 راعون نالو golab وا هدهدنر وص یکیا

 رباح لاک و تیولع هجردهحرد هدعبو

 عاونا هدناسمللا قرهلوا دوحوم رلذال وا

 .قباوسو روید ررقو روهظ هرضاح
 ۰ روس وا لاله یتیم هب هض ورعتبایسا



ghey th eee ae Oe 
  Aaو

۳ 4 

SEO 

 ورسم وش  Gb ol al jloرهاظ هفاصتا

 ودن هدهلا هرو زم تافاشتک | هکیدلوا
 ردطفاسزکلالدتسا دنتفک قاقتشا و ۰

 قاقتزا تروطقو یقه یآ
 وڌ زکش دل وا هدک ۶ ۱ هلاحا ! iniا هعب را 2

 هژلداشلدا هماقا نوا تا یزک

 ون  Yateرد رلاک د ۰

 افت کا  leتایپ  oll gem gشن:
 ترک كنسفرت و  soy chyهدنددص

 هان ۰ ردکعد تالاقم شلدا بیترت

Jin هنکلسم SS eo yy اذ Je 

 كجەدا  Boكنهروک ذم نیناوقرن آ هک

 هدناناماقم هدزس ۰ ربدلبایعس هنلاطبا اک

 ۔ وناقوا الدم“ ن ۰ زکیدرت سوک رارصا
 مایفهلاطبا یران  Syatlیراتو- درع



yee Ue 

E ۷ دی me 

1 

ye 
 وا هد زکه  cally enوا ( jaeیه

 ناب حک مزال یرا هلی ها جاتا

۰ pet 

 ” gasهک زرد هلع ورم ه هد دص

 ورف  clsاءادیملوا ثراو هلوصا تافص

 هدکادا هدهاشم ( dalyند مارک عابنا

 فازنعا ینو یدجا  dyوش هکر رد

je هلداسحاو قلخ كنالامت هللا هدزس 

 رد هاب 9 هدیص وصح اه عزان تالذک .

  otدنعوق وی دكن وب  glesنو وردقو

  3 45) Gasقاب یی صع كعا ونا

 هدااح ره. رول وا لاله هد یسصع) بول

 + ردب Spar یلاسعت ہللا pit عج مھ



Sve 
Glos ~ E> ae یعزاننوناق Pat 

 ( plهدهدنندب  gall teهزرویدا هدهاش»ما

Nee هدیسکبا كرانوناق روک ذم طقف 

 ناویح عاونا هکنوح . رددعاسمدن زب ره

GE قرهلوا لقتسمو gle ندنرکیدکی 
 هل راغلوا  slyوصخ عزانو ثراوت .

  Joveوک عنامرب هن  ۰ rah pmهدلاحوب

 هصساضتفا عزانت نوناق  leلاله و یوق

 اذه عه۰ رولو ع وفو فيعض  SSیوف

 بویلوا یثانندرکید عون فیعض رک و
  a Ja Vbرونلو ۰

 ع رفره هک هدنقح تاشاب سومان
 بانمنک ۱ نتافضص كاا  KENیارب

 - تافص  lure slaردنرابعندقلوا نیابماک

 تان ات نالوا ثداح هدعورف : رک امعح



۰ ۳ ۱ ig 
 هکر درلک د هب رهوجبولوا هیضرع روما
 بجومیلاقتناهرخآ ع و وینریغت كعونوا

 .رروندا ضارتعا هزسهد:رلن وسل هل وا

 :ولمهک زکسر ود هلا هلاقم هرانو هدزس

 زرکتهروک ذمتاننابت هدنرو م راهن هجران
 :وولا یمکح تیره وج رانا نو یکی دلیاعباتو
 طقف۰رار وب دا باع الو وریغت Sub ا هدرا

 كرەيمرو تعانق هراعصح زکزوسو
 pose و زسهدافو هنسمازوا تاشعم

Goryو یوعد  goad ys) J Noهنس  

gl col ردشل  

 هدناویح و تاب SEIS نوناقوشرازب
 طقف ۰ زردا !Gl jel al pak هدهاشم
 هلالبف نم هدنعون ره Cb gle زیافلالجال

 « زرلبا قلت هد یداعنوناقر شدا عضو



Gu ۱ 
 هرزوا ینایسر یدارفا كعورهارز
 یدبا هسلوا شاداراب هدهدحاو تروصو"

 قجهبلوا یتیان قر هلو ا مفا هابتشا هدن رب
 .یدریلکهلوصح لام ماظن لالنخاهدهجرد

 ەدراناوزم هل یندالوا و ییسهج و زمدآ رب ام

 ینس ہود و یت آناسناتلذک۔ید نم هیناط ینآ
 بجوم كناصوصخو ۰ یدنمهدیا قرف

goal slقوقح عایضو تالماعمو داسف  

  aردلکد ۰

 مکناوااو ےک ا سلافالتخا و(هکلصا)
  es IEهک ذم فالتخا هدنلبلج

  ۴ربع  ploرادمو  ifد اوف یک ق لوا

  aردشلروب اعا (

dle ورفو هاوي و ګنا كنوناف gue 
 بویلوا يصاصتخا هنر هام لوصا



i € >۱  

 ل کو ,Ei یعرف كنا ae is رکید
 . زمو هباشم LE نوسلوا

ps Sle gives gm۰ ردهبوت جد  

 بانک یکیا !Oda عبط هد هعبطه ر الم

 لاکاو یفیدلوا ندعونرب یرادغاک هلی

 an NS هد)اح یکیدلدنا ماعا هنماشم

Gabi۰ رروناو یلفرف قوجزآ رهسلدا  
 PH GSE Fo هدرلیش راسو راقادراب

 «رولیروک زیاتو Ole هب رعضعب هسنل وا
 انتعا هیابسا Grd sl یضفم هماسشت مامت
 یسهبقاةندهنرواكنن اب رما رار لكلا

dyند فرط یرلتمضح یلاعت قلاخ  

 ee ی
 یکزمابدد هاو .رداتلالد هنسل وا



 . 4” ۰ Nyeا -

#101 oe 

ote yas S زککیدلیا اعدا كل me 

 .هلوا یعیبطنوناق هل-هج وه یعوفو ناب
Bb كنلصا يح es هکو لاح ۰ ph, 

 ضراع بجوم  sdal slهلنهجرب چ اک
 تاپساكنماشم نکیاهل و ۰ ردقمالوا نابم

 رکیدکی كني یکیا  Fore Heروب هبروک
 یغیدلوا هد هنا یپصا هلا عرف لاحوو

  ۱عرف  Jalaهدهدن  elsروسل وا ۰

 نیلا دلوت ندهدحا و نیس هکنوح

 هدنص وصح یرل هی yx ك ody ols یکنا

 قرهنلوا GF یدیحوتكن هين وکت باپسا



i 
 a gta های — هدوسلدنآ تود ردق هب

 وش ۰ رددنک یرورضرما یوئو زامنو
 4 هت روا ندنفرط زکر لبضعب هزاع و ناب

 ا و بایسا نالی
 و را ندا

 <de روم كزس كالذ ىلع ءان

 .وصخ یلوح هرکید عون و یربغت كعوئرب
 عورفلاناب Kaul وا هدکا دامما هدنص

 رکیدیعون رەد مالا سةن نوناق لوصالا عم

 دحرب كجهیعا جارخاو لیوسحت هعون
 DLS هکردّریاح قملوا دودح abl رادقمو

 زادم هنلوصح زاع دارفالانیب یرادقموا

 یراتمضح یلاعتهللا هک زرسبا كم د.رول وا
dey,هن-سیدنک ینعورف كلوا درف  

Clineنام هد هدیدع  ey ds 



ory 
 هرزوا لاونم وش هنرایدنک هد یعورف

 ةلسلسهلبا قايس وو ۰ رالیقرباغم هلجمایف
 هب هج را وهلصافدح رب یقیدر وب نییعت هدبسذ

 ot Jain روصو دارفا هجران ویلیم ردف
 لوحهعونكعون Lis + | <| زامتو ناب

 هدد-ترم قجدهیلوا بجوم ییجورخو
 لوصا هعورف ارخومو ۰ ردااشا

ciseرالشاب هکمریو یتیرلتروسص  
 ودق هنسافیتسا لراعرف ییهروک ذم روصو

Gls 525-4هلاعیاضماو رايا ماود  
 كعورف OW هدرارود !exh نارذک نیکد

 یهروک ذه "هلماعم یرخادعب 5 رم هنس هفاک

 Seve ورف كرودره oo هنسهروب هداعا
 ققح ee هدنعورف كرخآر ود تاشابت

 هدد یعورف لرودر 22 هدهسر وب دا

 . زالوا عقاو مانهاشت



(Sty 
a pla Dy yهد زس  bssنوناف ۰  

UTعدا نلا ع وجر ) مسیف  Helos 

 تعجر رودو یارو رود ؟ردیک د هدزکف
asروتساضدا نوناق روک ذم نلیدیا  

 یخ Lees دادجا تافص هکر کس رود
 ندقدل وا asa دنماک هدنرالسن ناهز

 . روسیدیا رومظهدهربخا دالوا ه کم

 یدالواو ردبا جوزتیهیم وریحن ز رب الثم
 هدرلدا Alp هد SS) yoke یک هرولزم
 Jo هدنسضعب ثلاسناو لایجا \ رخ وه

 ییدنا روہظ یلاکشاو تافص كاز

 تاداع یمکحكنوناقوش ثالذک + رولیروک
 هده تج ضاماو للعو قالخاو

 .رونلوا قیدصت
inedلوصا هلع ورف + مالک  



Grove 
CL Soul fyزرکت ءان هنایدودح  

 بولوا ع وقولازاح یسوا کا

 .ردلکدیشرب یکج بیا لوب كن هیلس لوتع
 هنا ع وجر هصعورف لدادحا روص

 ۰ ردشلروب تراشا هدهد هيد تعیرش

 تاولصلا لطفا ale تعلرش بح اص

 هد رک نأرق ًاباطخ هناسنا عون نمدنفا

 ,AS) ءاشام ةروص یاف )نالوا دراو
 Sali : هدنماقم ریش یتسهلبلج تیا

 Shes یراب atk رارقتسا هدجر هبمدآ

 مالسااهبلع مدآ هاکنا یراتمضح

 لی موملاب gol sl كيتسن ی هدنس

 هاشم هنسیکناه ,GT ردیا راضحا ۲

 .ردرلشمروب : ply وصتهسراید قرهلوا

saeپدزوک دم هجملو ې تابا خ وز : 



as 
bit!د سوما  oilره  

 ا جارخا هر کد عو Gl مد و

 تانابت و یملوا دودح و دبقم لبا هست مع

 ضورعم NF هدهربخا ع ورف ثالوصا

 ؛ رده لا-حا یسدیا هداما هرزوا

 هدبول وایره وج ښا هلی وا كنا هدلاح وب

 بجومیببالقناو لوحت هعورکید كعونرپ
 نامه اد تبنظ یغولب ههجرد قح هلوا

 یولاقوشو pd داسقعا:ناباسش تولا

 هدنر وره Jaime هجران و یلیم هليا ریرق

 نولالد (cis Sa و هدکعا تا٤

ills۰  

 هجزکعز هکروبلوا كليس
 كناو نیا نوناقوش Oly دودج ريغ

 N NE ی هم رم



DEK E E 
  cansيا

Go و 
 هو لو
 ی رد

 ردو i و عاوناریغت هستم 1

 نط درج هدرا هسا لخاد هدنفیصت هیهلا

 هدننبب dle عاونا ندنکح هلک مزال قالوا

 یعوفو Aly لوح هلنامز رورم

 هن وناقوب یدسجانید مارک غابنا هيلع ءان

 عاونا guano yar قلخقب رطو رازقا
 شاداراب لالقتسم الا یرب ره انا تاک

 یصوصا رهاوظ نليا تلالد هنسلوا

git۰ را زا وا رو 233( وط ندنوب هل  

 لاد هنفالخ كبحاو دقتعم وش رلنآ

 بسک عالطا هب نبه عطاق لیلدرب قحهلوا

 walla یروک ذم داقنعا هک دغا



 7 و
 زیگیدنا ضرف یاد وج ورکم + راردیلجروب
 .تاہهو) هسان وف هب دن روا ضراعم لیلد

 لقن abl یلقع لیلد هدنروص وا ( تاه

eeهدعاق راد هنموزل قیفوت " dey 

eres os 
 نیناوق هسیا یعبط باضنا نوناق

ahsكنهفلاس  igusرومشل و هدنس هلزغم » 

 ; ردا باحتا as) sb هدوب نوا كنا

 Soo كثیش نیلبا دلوت Gack pl هکنوچ
 هده-بلل وا lei Bx + زامهلوا یعطد

elyقلخ لالقتسالاب ییدوجوم كلاع  

 لصن یتافانم hy هغلوا aba رط یرللدا

 قد رط ala هکوبلاح ۰ ریلب هلیدبا امدا

 یلاعتهللا ۰ ردفوب مزالت هدا وشن

 ی راندا هحوا OAL عاونا یرلت مزح



N 
 یراالنعا ندرلنا 12 5 هدبوداقلخ

 عزا ot fou هجو دوجو لالقتسالاب
 هدعب ۰ رولواوح Jal قرهلو ع وو اه

OVE SLلالقتسالاب یرلالعا اهدند رالعا  

att yy. ols! Goalءرلیکل وا هدرلنا  

 اح .رارولوا یدابهنرلوح بول وا عزانم

 تبول وءرص ردنا نایرج هرزوا لاونهوب
 رواک ههدوجو.عاونا نلیدا هدهاشم وش

ol,یشان ندعو رکید یني رب ج  

 ضرف Gly دوجو قرهبلوا ذوخأءو
 بسناو نسحا هک مادام هت شدا ۰ روللوا

 هدهلعاونا لالقتسنا تاتا یعون نالوا
 وشن قیرط هدلاحوب ۰ روبلیهدیا عاقجا

 (a2 لوصح هکرویلوا col مزال
gist۰ نوسلب هلوا نکع لالدتسا هوشن  



eve 

pene كندروک ذم ةصعبرا ols 
 قیبطتهنش رط عاونا لالقتساو قلخندوب

 ! Shi Sob ۰ datعاوناال وا یرلت مضح

 قراو یلعا زار لالقتسالاب رهیمر دشا

 هلبا بوک تابسا  lalكالهاو  Gelوشو

 تادومشم  dleدیا روهظ  33 ac“هلماعم

 كن هفلاسعاوناو شمروب راركتىبەروك ذم
 یعاوناوش هان هن رلل وا بسنا و نسح | ندنس هلج

 لاقم مر ةت و لاحر وصت هد رد شا اهنا وظفح

 عع ۰ رارولوا شهادبا رود ندهظحالم
 هل وصا Dine Ns 58 هياھس تدا كلذ

 هلو صا هدارخا تافص و یرلل وا ثرا و



f 
۰ 920K Ob رج هددلبا یراذلود نابم 

GANS ذ یموصخ Gig ټک 
 دودحم هرزوا ( dalyهرکید عون یعونر

 رویمراو ردق هبهبن ص كج هیلبا لیوع ۰
GOP yee Gel al هطساوو هکلب 

 نانلواهدهاشم هدلاحوب ۰ روبلو لوصح

 نابتو تارو  os pyشلتوط یعرم
 عاونا ۰ رومل وا . Asلالقتت الاب به

 لکد قاقتشالاب + ردرشلداراب .

 | ونش رک هژولونب 3: تافاسدقک
 هنسهر لزج وت  Gleeوس رویشود =

om هد رم الا سفن دوخاب ۰ مل 4قاب کل 

 زکناهر و لیلدرب ندا تلالد هن موا

 هدالدبا ر رش سا زا و  ( doy 5-5الک

 اشاحو (  Bb Geهه هیجوت لوشن



j ; Sure 
 ٠ هد اقعرظن هقلخ Cw OW y نورقم

 Sedo y كجهدبا تابا ینناعجر هلمبایف
 "القع .دیتسیکیا كرللاقحاوش هلغماغ y هلي

 تحت كن هيلا تردفو روسل وا یواسم
ord pai۰ رودلو لخاد  

 نالوب زککلسم هکیدلیا نیبت یدعا
Gibهل نونظم هدلقع رظن وشن  

 .روبلاق قرهلوا فرص لاغحا بویمهلوا

 مزاج abl هیعرش صوصت رهاوظ رازب
 ید die قلخ Gb prasy نقتسم و

 قیرط هسیا كرازس ۰ زریلپ هدا جر
 یا هلضف ندقدلوا زکقح همزج یوغن
 2 ay یعادر ال. صا 000 XE مو

 مفت زس فارطالاب hyd ذجرد هکنوچ
Just۰  



(5 
 كفاقتشاو وشذ هل زمهفلاس تاقیفدن

 dal وا هدیسر هتهاد ass وب مدع

 هن راقاقتشا نددحا و لصا كن وءامهلناسنا

 ۰ یدننآ نیب ییالطد هدالزوس نالوارئاد

 GEM یماشت یکهدننبعون یکیاوش اما
 . ردههشرب Gach زکه لیق دنسةروك ذه

 یس و یروص Sk لرو زم هاشت
 داحا نانلو زکموعزم ینبمهنسلوا یثرب

agesسما یکجا اضتقاو باما  
ale ۰ peel,ثارا نظر هدلوو  

Got!ریلی هدا اعدا  Las ۰ Keداقتعا رزب  

 رهاوظ Gaby | راتعا ath هدناب

 . زی و ضراعم هه-یعرش صوصت

 و SP ضراعءر هنماشمو اصوصخ

 نادیم هد هنسلمب هديا ثارا نظ ند نغدنل
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 02d \ eal روک ذم ضراع ۰ رویلاق

slatesوس ۰ رول وا  en OF 5 Sa3  

 فعضل ادا og اردا gle هدنندال و ءادش |

 هغمزوتوا لکد هکمزک هکزرویروک هرزوا
 cla Ante تک رح J منم یخو هل

 هدكندالب وه ثالذک - نم هل وا رداقهدهک یا

 Gowns ق ردنلو هدنسج رد تام

 یوصو کوکو یر و Gi ندا هطاحا
 OAS jag pace ale هان .رویمهلب یثت او

 ۰ نعهدباباضتنا ورامتخا gill ply بانتجا
goكنسانا  goadید  Riedl aula 

 رانوک جاقرب de زوما كنوا هلتهج
 لصن LE ًارخوم طقف ۰ سيا قاشارغوا
 نانلوب Fle Go و فعضردقو ۰ رویلوا

 هک ارداو توق هرکرب یسورواپ ناسنا



TS ی 
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 نامزهکروب ربا ه Was py هجیالشاب 4 قرت

۷ 

 تی

 obs تاق نوا شب ندناسنا هدنراتدالو

 هناناوبحنالوایوقا هلتهج لارداو دسج
 الصا كمرا aera gh ندنسزدنک ساق

Pals,۰  
 یسالتعاو قرت تلا وش كناسنا

 ندنسهباصس لاعفا بام Cilla قالخ

 لرارکید یتهلباو فعضا كناویح بول وا
gryوا  (or aad)رد  dmكمردتایقرت هد  

 لدیلدر ه هیهلا تردق تبظع هدشاب

 ناسنانانلو rik كفعض وز . ردعطاس
 هدنس اس و (Pr وا لئات ارخوم

 ندنرارب یرادالوب یراشاط بولد یرلغاط
 ریسج تااشناو هيظع ily روی راقبخ

 راتفرک ه هداعلاقوف تدالب ۰ رويدا ادب

ries مد وک J 

n 



 اس تا

Sus 
 نالو  ollنلیدلا شک هن.سیدنک

BF فوسلفو قفدم dle هلدادعت ہا 

 هناشاک هلک ارداو توق ناسنا ۰ روسلوا

 هد ردبا طلست <  ONراف:شوح و وراح

 ] ]۱زلوتروق ندنلا[۲] رایطاتاقلحو

 و سوعتاماظن و  lalندنعالطا و تف رعم

Goth GIL یدارفاضعب .زالاق حراخ 
 رام دحاو دانم  ja naas ۰دوح هدی

 ]  ]۱هلفاق حت بوسلوا هلبرسسك ك فاق

JB رس وص و poi وا ۰ pase J ( رفق ) 

 رد دنسأنعم رار لاح و ۰

ok وا WKS y بویالاوه 3 

 راطلاقلح لاق ۰ ردیسهفیص لعاف مسا



Evy 
fwروسل واراکنادشا راچ ود هلیبسح . 

 والثم تاناویح del هسسا ن وعام

 هکر وبدیادلوت Goa sh كالامهنوف رادقمرب

 هنس هی رت كنسانا نال وازباح Gast هلنوفوا

 ر قجهل وا GE هدنرمضاح لاح و دعاسم

 028 اردا عونرب و رودلوا ردتقم هتکرح

 هد ما ءادتا كناسنا لفط هکر و دلو لئان

 5 ردفو wt وا كالام هل هنس هرذ كنا

 ( ردات ہم ندنو Jeol هدام قراخ )

 بقعرد هباذغ نالوا دادعا هنسبدنک

 یسهدلاو كناذا رلثم !geet < ٠ ادتها

 قرهبلوا تحاح هرلتفک نلیدا ندنفرط

Ceolرهو رلبا ماقتلا نامه ییسدع  ae 

 . روشیلاج Kel بانتجا ندذوم و بالتجا

pda» ame yy وا هس ز git ناسا jab 



۱ hee 
 ر

2 
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 Anse وق نوجا یتازرا بلج یسورواپ

 یب نکیا pro و رج الاح و ۰ رال-ےاب

 لاصیا یتسیدنک هنس بن یرلکوی كنعوت

 مات هدن آ یک ارذاشیعت تابسا كجبهدب

 ٠ رولوا
 a ! مه ah هلوا 4 هرکص طقف (

 هل دیا ماها ’usa هنس رت «نوعام

 !ot لصاح یش ر ندهیاسنا لئاضف

eرزک هئ ! LIهدرلبلک  Beit 

aضع  Aندنعون هبعلم و یا  

ib,۰ ریلب هل روک هدهدرلنوعام لاعفا  

 قموقواو قمزاب یزاب هیاسنا لئاضف

 Goble كظافلاو كلب هدا لاردا یتاباکر

 ( ردرابش یک dsl ماکت <a اللاب



 تول وروک < قرف we cy دو 5
 gst jst oct il نکروروش ۴

 ناش قتلوا بهاذ هش رفع هوا قتشم
 Seb هنسح SF ناسنا :ردیءالقع -

 رکیدتارک ذ adsl ضرق Bly هدوزیک -

 - یدرهبا Hel قالوا هوا یتیادب لا
Bastیکجا هدا قرت  Gay 

 ندنوعام نالوا epee رازه -
 تداهشس یض و نود Les لصالا ق

 هکن وچ رد رفع ون هقشب هقشب یرب رهکر ویدنآ
 ضرفقتشم نددحآ و لصا و عونرب

 یکرمش (Es هکر ده بیس هدهدنل وا

 هیسح ارداوند توف نوعام ناو
Aتاق  Fr! ay wsناسا هدنح  

۱ 



eee ee 
a رو 

 وا  Ulail Je"طاطا ردقوبهدک اردا و توف

 روسعوط هرزوا :

 تروص نسح ناسا هکز کس نه هد

 هد یتبم هي هبج وم بابسا ضعب وقرت هلیبسح

 ارداو توق  oSدلو هرزواطا-طحا

BALAN یسمالشاب هکمویاریز روتا 
 نیا غالبا هلو هرم یک ارداو توق

  4هت وعام  Sunielكج دیک ا لوف

 هدین هبحوم باہسا نریدتا قر هددح رد

 ردیآباعا زک دم تسنوک ۰

 ) هد یدارفا كسعو رب هکوبلاح

 هصزوس زامهلوا تواش ردفو "یادی

 بابا راد هنسیل وا طاطصا كناسنا وش راق

 هبجوم  dleونه  ualsرد و یکیدلی هلیدیا

  hel omروپلیک بوند هبجوم ۰(



é te 
aدوتخا كنوعام لا ناسلا  

Pas, df 4یرالوا قسم نددحا و لصا  

 دزکیدلبا راطخا وشو ۰7 25S لوقعم
pe oleلاطبا یقاقشاو  ant!هلت  

 میجج) ! نوددالاهما ۰ ردبانیهون و دیعب بک
elyییقولخحم لالقتس-الاب كلاع  “fete 

 هلفاصا رک | (هرکصندقدنل loll he و
 نوعام هلناسنا Saud وا كج هدبا تن
 حاضباو حرشوب هبروصتماشم ید
 log AaB مواقم a یلک قرف م ؟کیدیلیا

Led] > ist’یکجهیعا  stg 

 ۰ زکمریلب هالك |

 تیادههاوص قبرط یهلچ هللا نامش
0592 ۰ 
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: AF pm ص gra راد اخ تا eaes 

oY 

o10 

a ee E 

~ 



fre} 
 هدنروص و و یلعتهرلن آیی El قبطت

pleراتاو ادتها  aناعص  

Keیفج هل وا  
alesهلا قالخ ثاد حا ضع  

Cll yeقرهلواقاک داقتعانیدوح و  

 je هدشاذ دح د وشن قبرط

 یرهاوظ كن هبعرش صوصت هدا

GIS Gibشمر دسک یلالقتسا و  

 هل. وابجوم یرمهعا لیوأت یرانآو

 - دلوا شمافلو یلقع ebb لیلد قج

Geقیقحم و ناب  . 

 لیلدر لاد هوش قدرط نوددام

Grady ebbصوصتن ردسلوا  

 كن pel داقنعالب وآتلادعر ی هیع رم

 ۰یزاوح

ie ی 

۰۱ 

۸۳ 
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4 > 
, we ice chia. ایا تقاح CAS 

ie بجوم ینیرالبوأت Shiny 
 .مالعا

 یجدهدبایوب هن وددام و
 اب قد رط

 هوا SAVES هداروب )تارا ۱
j 3 Pet, 

 ( ردراو al ثحابم قوچك

 = هب anil “aol لب اقم HAL مش صوص ۱

= 
۱ 
P كمهلدبا رابتعا S93 

 و9 تم لا یاد هوسشن كنویدام ۷۲

 ۰ ey یتراللد

 داععا كر ویعیبطهدناب هیج وتی وشن قدرط ٣۹

 كن هعب را نیناوف یرلفد_ل وا هد کما

ret 

  seyلاطبا نی رلالدتسا با هبرتاءاضعاء) زن آ ۰



4 
I ۳۸یژولوس ژ تافاشنک  diel abil - 

AYلاطبا ین  

 ge كنانابت یهدنافولحم ۸
sl so ۰را  Gib ae glar aayقلخ  

 یکج هل هديا عاق اهد هلیا

oreناسنا  bilكنوعام  Jolنددحاو  

 الطب هوجولاب كن رتقاقتشا

 ) cm pall مت )
 س












